
Rota da Música 

Datas de saída: 
 

 

 18/agosto/2019 

 15/setembro/2019 

 21/setembro/2020 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 1: CHICAGO 

Recepção no aeroporto e traslado al hotel. Resto do dia livre. 

Hospedagem 
 

Dia 2: CHICAGO 

(Café da manhã Americano) Começo do recorrido na área financeira com 

a visita a um dos edifícios mais altos do mundo: A Torre Willis 

(antigamente chamada Sears) e teremos a oportunidade de admirar a 

panorâmica de vários edifícios notáveis: o First Chicago Bank Plaza, Civic 

Opera House, City Hall o imponente edifício do Estado de 

Illinois. Recorrendo Wacker Drive a lo longo do Rio Chicago teremos uma 

perfeita vista do Merchandise Mart (que pertenceu a lá família Kennedy) e 

as torres" Marina City" Ao dirigirmos para o sul, visitaremos a 

Universidade de Chicago e pela via do Lake Shore Boulevard, 

chegaremos a lá área dos museus que ademais nos presenteia a melhor 

vista panorâmica da cidade. De retorno ao hotel passaremos pelos 

parques Grand e Mellenium. Tarde Livre. Hospedagem 
 

Dia 3: CHICAGO / INDIANAPOLIS 

(Café da manhã Americano), hoje partimos de Chicago em viagem a 

Indianápolis onde chegaremos a meio dia. Visita da cidade e alguns de 

seus monumentos mais importantes, como o Capitólio Estatal de Indiana. 

Faremos ênfases no famoso circuito automobilístico 

Cenário da legendaria corrida de "Das 500 milhas de Indianápolis" e 

conhecido como o "Brick Yard" Hospedagem. 
 

Dia 4: INDIANAPOLIS / NASHVILLE 

(Café da manhã Americano) saímos rombo a Nashville, a cidade mais 

importante na indústria musical americana. Chegaremos ao médio dia 

fazendo imediatamente o tour local: a Universidade de Vanderbilt, o 

parque do Bicentenário e o Salão da Fama da Música Country. 

Hospedagem. Na parte da noite saída para visitar o Wildhorse Saloon 

onde terão a oportunidade de dançar ao estilo do oeste americano ao 

ritmo da música Country.  

Dia 5: NASHVILLE / MEMPHIS 

(Café da manhã Americano) Partida a Memphis, no mesmo Estado de 

Tennessee e nossa primeira atividade na chegada, será visitar o 

legendário " Sun Studios", berço do Rock and Roll. Continuamos com a 

visita ao comovedor Museu dos Direitos Civil és localizado no mesmo 

edifício onde foi assassinado Martin Luther King em 1968. Esta noite 

saída para desfrutar da música da cidade e vamos à lá legendaria rua 

"Beale" visitando uns dos muitos bares, para escutar um pouco de 

Rhythm e Blues. Hospedagem 
 

Dia 6: MEMPHIS / NATCHEZ 

(Café da manhã Americano) Na parte da manhã faremos uma das 

visitas mais importantes da viagem: nos dirigimos a lá mansão de Elvis 

Presley, "Graceland". No final da visita continuamos a Natchez, um 

pitoresco povo em Mississippi com um bonito bairro de mansões.  

Hospedagem. 
 

Dia 7: NATCHEZ / NEW ORLEANS 

(Café da manhã Americano) Partida cedo com destino a Baton Rouge 

onde visitaremos o capitólio estatal mais alto dos Estados Unidos. 

Continuamos em rota para New Orleans atravessando o lago 

Hospedagem 
 

Dia 8: NEW ORLEANS 

(café da manhã Americano) Realizaremos uma visita pelo bairro 

Francês, zona de lojas e restaurantes que já servi-a de lugar de 

comercio desde 1791.Em uma manhã e possível viajar a través de três 

séculos de história, lendas e romances por esta “cidade que ninguém  

cuido" e cresceu ao ritmo da música, da vida libertina, do clima 

inclemente ,da magica, das misturas étnicas e uma gastronomia única 

criando seus próprios sons e imagens como a do famoso Barrio francês 

e a histórica Praça Jackson, sede do Cabildo, lugar onde se guardam 

os documentos que certificam que Napoleão Bonaparte  vendeu a 

Thomas Jefferson a Luisiana francesa consolidando de esse jeito 

escutar no Bayou San Juan, o canal utilizado pelo Jean Lafitte e seu 

bando de piratas, a nosso passo em rota ao lago Pontchartrain. 

Continuamos nosso recorrido ao mundialmente famoso Distrito dos 

Jardins e Loyola. Tarde livre. Hospedagem 
 

Dia 9: NEW ORLEANS 

(Café da manhã Americano) Na hora indicada, traslado ao aeroporto y 

fim de nossos serviços. 

________________________________________________________ 
 

Pacote Inclui: 

        Passagem aérea 

        Circuito conforme o itinerário abaixo em Hotéis 
Categoria Turista e/ou Turista Superior 

        Inclui 08 cafés da manhã americanos 

        Inclui admissão a Graceland, Country Music Hall of Fame, 

Wildhorse Saloon, Museu direitos civis, Sun Studios, O 

Partheneon, preservation Hall y Willis Tower Chicago. 

        Inclui 1 mala por passageiro durante o circuito. (malas 

adicionais serão cobradas) 

        Inclui Traslados de chegada e saída 



Hotéis Previstos: 

Chicago: Inn Of Chicago – Magnificent mile 

Indianapolis: Embassy Suite Indianapolis Downtown                        

Nashville: Clarion Hotel Nashville Downtown-Stadium 

Memphis:   Holiday Inn Select Downtown Memphis  

Natchez:    Holiday Inn Express & Suites Natchez South 

New Orleans   Wyndham New OrleansFrench Quarter 
 

 
 

Observações: 

Circuito se realizara em espanhol e/ou português 
Em caso de não reunir número suficiente de participantes, circuito se realizara em modernos mini ônibus ou vans. 

Preço dos circuitos incluem visitas e excursiones indicadas no itinerário. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
Preço por pessoa             DPL                 TPL                 QPL                                                
                           $ 4.899,00         $ 4.599,00       $ 4.499,00            
 

- Não inclui a taxa de embarque no valor de USD 175,00 por pessoa. 

 

_____________________________________________________________________________ 


