
Tabi Tours Operadora de Eventos e Turismo Ltda. 

Roteiro  

1º Dia  -  Anchorage  

Chegada em Anchorage e transfer ao hotel escolhido. Tarde livre.  

SAÍDAS GARANTIDAS  

Guias em Português ou Espanhol. 

2º Dia - Anchorage - Seward - Anchorage  

Café da manhã americano. Nesta manhã viajaremos rumo ao sul 

desfrutando as vistas do mar e das montanhas. Chegando a      

Seward, embarcaremos com destino ao Parque Nacional Kenai 

Fjords, onde teremos a oportunidade de ver seus imponentes    

glaciares e em algumas ocasiões com um pouco de sorte avistare-

mos leões marinhos, baleias e outros animais marinhos. O cruzeiro   

inclui um almoço a base de salmão regional. Regresso a Anchorage 

e acomodação.  

Anchorage 

Denali 

Atrativos:   Anchorage - Seward - Talkeetna - Denali - Fairbanks 

  
Saídas do circuito  dia da chegada em Anchorage): 18/07, 01/08 
Saídas do circuito (dia da chegada em Fairbanks – roteiro inverso): 25/07, 08/08 

3º Dia -  Anchorage - Talkeetna - Denali  

Café da manhã americano. Pela manhã faremos uma visita        

panorâmica pela cidade de Anchorage. Durante a visita poderemos 

ver o centro histórico da cidade e o chamado Ship Creek, impor-

tante ponto de passagem de salmões selvagens. Também veremos 

o lago Hood, a base aquática de hidroaviões com mais tráfego de 

avionetas do mundo, e o Parque do Terremoto, com restos visíveis 

do terremoto de 1964. Após o almoço (não incluído), partiremos 

com destino ao Parque Nacional de Denali. No caminho faremos 

uma parada em um povoado típico da região Talkeetna. Chegada 

ao hotel no fim da tarde e acomodação.  



4º Dia -  Denali  

Café da manhã americano. Hoje dedicaremos o dia inteiro         

visitando o parque, onde poderemos desfrutar de impressionantes 

vistas do monte McKinley, o cume mais alto da América do Norte, 

com 6.194m. O parque, que toma o nome original do monte em 

idioma indígena, é uma maravilha natural de diferentes ecossiste-

mas. Teremos a oportunidade de descobrir sua variada fauna,   

onde destacam-se os ursos, caribús, lobos, marmotas, castores, 

raposas e doninhas. A visita inclui almoço tipo pic nic. Regresso ao 

hotel e acomodação.  

5º Dia -  Denali - Fairbanks  

Café da manhã americano. Seguiremos viagem até a cidade de 

Fairbanks, conhecida como a porta do Ártico. Ao chegar a        

Fairbanks faremos um passeio pela cidade com visita ao Museu do 

Ártico, que aloja uma interessante mostra da biodiversidade e    

cultura milenar do Norte, incluindo um bisonte mumificado de 

36.000 anos. Retorno ao hotel.  

HOTÉIS SELECIONADOS 

Hotéis previstos ou similar 

Anchorage :  Springhill Suites Anchorage Midtown  

Denali  Denali Bluffs Hotel 

Fairbanks  Springhill Suites Fairbanks    

Preço por pessoa em US$: Terrestre* 

* Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade. 

Preços incluem apenas parte terrestre: Hotel, Tours e Traslados. 

Pacote Valores 

Apto Single USD 3965.00  

Apto Duplo USD 2699.00   

Apto Triplo USD 2452.00    

Apto Quádruplo USD 2299 ,00  

Crianças USD 1797.00   

Passagem internacional a partir de US$ 1.100,00 + taxas 

Denali 

Fairbanks 

6º Dia - Fairbanks  

Café da manhã americano. Continuaremos nossa visita com um 

cruzeiro pelos rios Chena e Tanana em um tradicional barco fluvial 

desde o qual teremos oportunidade de admirar a natureza local. 

Desembarcaremos em Old Chena Indian Village, onde realizaremos 

uma visita guiada pelo povoado, com suas típicas cabanas e     

centros de artesanato local. Depois do almoço (não incluído),    

regressaremos de barco ao píer. Traslado ao hotel e resto da tarde 

livre.  

7º Dia - Fairbanks - São Paulo  

Café da manhã americano. Transfer ao aeroporto para embarque.  



(11) 5575-2525 / tabitours@tabitours.com.br / www.tabitours.com.br 

Para mais informações sobre reservas, preços e condições : 

Veja as condições gerais em nosso site:  www.tabitours.com.br  (Reservar / Condições Gerais) 

SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS 
 Documentação: passaporte, vistos e vacina  

 Despesas extras de caráter pessoal como: telefonemas, telegramas, lavanderia, almoços, jantares, bebidas, etc... 

 Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcionais  

 Taxas de embarque, aeroportuárias e excesso de bagagem  

 Serviços não mencionados  

 Gorjetas para guia, chofer e maleteiro  

 *Sugerimos os seguintes valores consagrados internacionalmente: 

 3-4 US$ por passageiro por dia para guia e chofer.  

 1 US$ por mala para subir e descer em cada hotel.   

REQUER 
 Passaporte valido por mais de 6 meses durante a viagem 

 Visto Consular  

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - TERRESTRE 

SERVIÇOS INCLUIDOS 
 Traslado aeroporto/hotel/aeroporto  

 Hotéis com café da manhã americano  

 Visitas e excursões conforme mencionado no roteiro com guia falando espanhol  ou português 

 Circuito se limita a uma mala de viagem e uma mala de mão por pessoa  em todos os veículos utilizados no transporte 


