
EXPEDIÇÃO 
MONTE SHASTA 

05 à 19 de Junho 2023



•Apresentação no Aeroporto de Guarulhos as 15hs
para um "Café da Tarde de Boas Vindas" (não
incluso) e integração do grupo.
•Embarque American Airlines 22:25h com destino a
Sacramento/Califórnia.

PROGRAMAÇÃO

05/06/23 - Segunda-Feira

06/06/23 - Terça-Feira
•Chegada ao Aeroporto Internacional de
Sacramento as 12hs (horário local).
•Almoço no aeroporto (não incluso no pacote)
•Viagem para Monte Shasta (tempo estimado 3hs)
•Check-in no hotel em Shasta
•Jantar de Boas Vindas e acolhimento do Grupo
(não incluso no pacote)



•Após o café da manhã saída para Sisson Meadow
e Downtown
•Visita ao Sisson Meadow (passeio, fotos, breve
meditação de conexão)
• Almoço (não incluso no pacote)
• Mount Shasta Boulevard (passeio e compras)

07/06/23 - Quarta-Feira

08/06/23 - Quinta-Feira
•Após o café da manhã saída para Lake
Siskiyou e Castle Lake
•Trilha da Wagon Bridge ao redor do Lake Siskiyou
com parada de contemplação e conexão.
•Almoço no Mount Shasta Resort (não incluso no
pacote)
•Visita ao Castle Lake – Heart Lake com atividade
prática de conexão.

PROGRAMAÇÃO



PROGRAMAÇÃO

09/06/23 - Sexta-Feira
•Saída após o café da manhã para Bunny Flat
TrailHead.
•Reunião inicial na base da trilha para alinhamento
do grupo.
•Subida da trilha Horse Camp até a base da
Montanha (participantes receberão o kit trilha, mas
deverão levar um lanche para “almoço/picnic”).
•Atividades práticas de conexão ao longo da trilha
e na base da Montanha.
•Tempo livre para relaxar antes do retorno à base
da trilha.
• Retorno ao Hotel.

10/06/23 - Sábado
•Após o café da manhã saída para Hedge Creek
Falls – Dunsmuir
•Trilha da Cachoeira (nível leve)
•Atividade prática na Cachoeira Hedge Creek
•Descida ao Rio Sacramento



•Saída após o café da manhã para Black
Butte/Panther Meadow
•Atividade prática próximo à base da Black Butte
•Almoço/Lanche na área de Camping (não incluso)
•Atividade prática na área do Panther Meadow
(dependerá das condições da trilha)

11/06/23 - Domingo

PROGRAMAÇÃO

12/06/23 - Segunda-Feira
•Saída após o café da manhã para Castle Crags
State Park 
•Acesso ao parque e trilhas para a vista das
Rochas: Flume Campsites e Look Up
•Almoço/Lanche na área de Camping (não incluso)
•Atividade prática de conexão na base da trilha



•Saída após o café da manhã para Mc Arthur
Burney Falls State Park
•Acesso ao Park e Visitor Center
•Trilha da Cachoeira
•Almoço/Lanche na área de Camping (não incluso)
•Espaço para conexão na Cachoeira
•Trilha Loop Trail 
•Atividade prática de conexão e percepção no
topo do Loop

13/06/23 - Terça-Feira

PROGRAMAÇÃO

14/06/23 - Quarta-Feira

•Saída após o café da manhã para Faery Falls 
•Acesso à área da Cachoeira
•Contemplação e atividade de conexão com as
Fadas
•Retorno a Monte Shasta Blv para almoço (almoço
não incluso)
•Restante da Tarde livre



•Saída após o almoço para Lake Shasta Caverns 
•Manhã livre
•Almoço (não incluso no pacote)
•Visita a Caverna de Lake Shasta – período da
Tarde
•Retorno ao Hotel

•Dia destinado à compras em um Outlet na cidade
de Redding (aprox. 1,30hs de Shasta) ou Dia Livre
na cidade de Shasta.

15/06/23 - Quinta-Feira

PROGRAMAÇÃO

16/06/23 - Sexta-Feira



•Saída após o café da manhã para Downtown e
Sisson Meadow.
•Visita ao Sisson Meadow (passeio, fotos, breve
meditação de conexão)
•Almoço (não incluso no pacote)
•Mount Shasta Boulevard (passeio e compras)

•Viagem de retorno de Shasta  a Sacramento saida
do Hotel as 5hs - duração aprox de 3hs até o
Aeroporto, chegada, café da manhã no Aeroporto
(não incluso) e embarque com destino ao Brasil (via
Dallas).

PROGRAMAÇÃO

17/06/23 - Sábado

18/06/23 - Domingo

19/06/23 - Segunda-Feira
•Desembarque no Aeroporto de Guarulhos as
07:30hs (horário local).
•Fim dos nosso serviços.



•Passagem Aérea SP/Sacramento/SP
(via Dallas) – classe econômica
•01 bagagem despachada de 23kg
•01 bagagem de bordo de 10kg 
•12 noites de hospedagem no Best
Western Plus Tree House em  Apto
Standard com café da manhã
•Todos os traslados mencionados no
roteiro
•Acompanhamento de Vanessa Queiroz
durante todo o período da viagem
•Seguro Viagem – GTA Assist
(cobertura de USD 75mil)***
•Kit Viagem

INCLUSO NA VIAGEM



VALORES POR PESSOA

EM APTO DUPLO:  
(MÍNIMO 02 PASSAGEIROS NO MESMO APTO)  

 

R$  32.313,00 
(USD 5.995,00)

M A O O $ 3 9 3 00 ( S 99 00)

EM APTO SINGLE:
    R$  46.478,00 

(USD 8.623,00)

Câmbio utilizado para conversão: R$ 5,39 - será atualizado no dia do pagamento



PARA FECHAMENTO  ATÉ
30/OUTUBRO/2022

 
 

10 PARCELAS IGUAIS NO
BOLETO BANCÁRIO
(ato + parcelas a cada 30 dias)

FORMA DE PAGAMENTO

25% de entrada a vista + saldo
parcelado em até 7X sem juros no
boleto bancário.

Após esta data:

(Sujeito a aprovação financeira)



IMPORTANTE

GRUPO MÍNIMO/MÁXIMO:
 

Caso não haja um grupo mínimo de 15 
 passageiros, a Assessoria Vip Viagens

reserva-se o direito de inviabilizar a saída
do grupo devolvendo integralmente os

valores pagos em reais na data do
fechamento.

 
Prazo para devolução dos valores será de
até 45 dias após o cancelamento efetivo

do grupo.
 
 

A quantidade máxima de lugares será de
20 passageiros.



NÃO INCLUI
•Gastos com passaportes e vistos
•Despesas de caráter pessoal: telefonemas,
bebidas, lavanderia. 
•Refeições não mencionadas no roteiro,
refeições para passageiros com dietas
especiais ou específicas. 
•Passeios indicados como facultativos ou
opcionais e ingressos. 
.•Excesso de bagagem, extravio, roubo,
furto ou danos causados à bagagem. 
•Carregadores de malas nos aeroportos,
portos, estações ferroviárias, hotéis e
fronteiras. 
•As malas e/ou volumes excedentes serão
de inteira responsabilidade do passageiro. 
•Todos os demais serviços que não estejam
expressamente mencionados como
incluídos.



CONDIÇÕES GERAIS

SEGURO VIAGEM:
Passageiros de 65 a 85 anos, acrescimo de 100% na
tarifa e limite de Cobertura D.M.H para passageiros 65 a
85 anos - US$ 50.000,00, para os Estados Unidos e
Canadá. 

Passaporte Brasileiro válido no mínimo por 6 meses a
partir da sua chegada ao destino;
Visto Americano válido
Certificado de Vacinação completa Covid19

DOCUMENTAÇÃO

PASSAGEM AÉREA:
Os preços foram calculados para grupo indo e voltando
na mesma data, não sendo possivel qualquer alteração.

HOTEL EM SHASTA
No centro histórico e com excelente localização em
Mount Shasta, Best Western Plus Tree House fica a 5
minutos de carro de Mercy Medical Center Mt. Shasta e
de Mount Shasta City Park. 



CONTATO


