Quer ter uma ideia dos lugares onde você irá passar durante a viagem?
Nós ﬁzemos esse mesmo roteiro duas vezes, sendo a ultima vez em Abril/2019 em nossa road trip com um Grupo de 14
pessoas. Veja no Youtube nossos vídeos mais recentes ou clique abaixo e acompanhe nossa playlist desta última viagem.

Mas atenção!
Cada pessoa será responsável por dirigir seu próprio motorhome e nós dois seremos os guias da caravana, ou seja,
mostramos o caminho para seguir e faremos companhia quando estivermos em cada um dos destinos! Tenha em mente que
vocês terão tempo livre para organizar caminhadas sozinhos nos destinos que iremos visitar.

O que inclui no pacote?
- Aluguel de um motorhome da Cruise American modelo Standard RV 25, para o período da viagem (1200 milhas);
- Hospedagem e estacionamento para o Motorhome (total de 9 noites em campings privados e com estrutura completa);
- Combustível durante todo o período da viagem;
- Roupa de cama, toalhas e tapete de banheiro;
- Utensílios básicos de cozinha para o Motorhome;
- Alimentos para preparo de café da manhã, almoço, snacks e jantar (para preparo seu próprio preparo durante a viagem);
- Jantar no Big John’s BBQ*
- Almoço na cidade de Flagstaﬀ*
- Jantar no Mr. D’z Route 66 Diner*
- Produtos de limpeza para o Motorhome;
- Entradas nos parque que constam na programação;
- Passeio no Antelope Canyon;
- Passe anual para entrada nos parques nacionais dos EUA válido para outras viagens durante o período de 1 ano a contar a partir da data de
emissão do cartão;
- Seguro viagem para o período de: 1º de Abril a 10 de Abril de 2021;
- Chip de celular EasySIM4U com plano de dados (chip para todos participantes do grupo);
- Voo de helicóptero no Grand Canyon.

Observações:
- Todas as refeições, passeios, parques, campings, combustível estão incluídos!
- Você receberá no seu motorhome caixas contendo os ingredientes para preparo das refeições, durante os 10 dias de viagem. Você mesmo será o responsável por preparar suas
refeições durante a viagem, assim terá a real sensação de viver em Motorhome! Toda noite teremos um cardápio diferente! Além disso a geladeira estará abastecida com
mantimentos para preparar seu café da manhã, snacks, almoço e jantar.
- Mas você não precisará cozinhar todo dia! Iremos comer em diferentes restaurantes nas cidades que passarmos e isso tudo está incluído no pacote!
- Compras além do oferecido no cardápio serão de responsabilidade de cada viajante.
- Bebidas alcoólicas não estão incluídas.
* Almoços e jantares nos restaruantes poderão sofrer alteração pois estamos sujeitos a disponibilidade no restaurante no dia de nossa passagem pela cidade.

O que não inclui no pacote?
- Passagem aérea do Brasil para Las Vegas (o ideal é chegar alguns dias antes para curtir a cidade e para conseguir chegar a tempo para
retirada do motorhome no dia 1º de Abril que acontecerá na parte da tarde);
- Hospedagem em Las Vegas ou em qualquer outra cidade antes e depois do período da viagem;
- Taxas de Embarque e Segurança;
- Transporte de volumes fora dos padrões e pesos estabelecidos pela cia aérea e empresa transportadora terrestre;
- Transporte dentro de Las Vegas ou nos Estados Unidos antes e depois do período da viagem;
- Emissão de documentos necessários para a viagem, tais como: passaporte, visto e autorização para viagem de menores, quando for o
caso;
- Gorjetas;
- Despesas gerais em supermercados, camping ou lojas;
- Passeios opcionais não previstos no roteiro;
- Gastos não previstos em caso de algum acidente com o Motorhome;
- Seguro do veiculo;
- Depósito de segurança de USD 500,00 para retirada do motorhome (valor que será devolvido integralmente pela empresa na hora da
devolução do motorhome);
- Limpeza do Motorhome na sua devolução. Você deve retornar o motorhome limpo ou a Cruise America cobrará uma taxa de limpeza
de $ 250,00;
- Bem como tudo o que não estiver mencionado no roteiro.

DÚ V I DA S ? E N T R E E M C ON TATO :
reservas@vaidemotorhome.com

ACESSE NOSSO SITE:
www.vaidemotorhome.com
CLIQUE NOS ÍCONES PARA
CONHECER NOSSOS CANAIS:

