VEJA SÃO FRANCISCO E MAIS

Deixe a nossa equipe experiente transformar o seu dia na Região dos Vinhos
Napa e Sonoma conforme você descobre este destino de classe mundial e
saboreia vinhos premiados ou descobre as maravilhas majestosas do Parque
Nacional de Yosemite e beleza cênica da Costa da Califórnia no caminho para
Monterey e Carmel. Nenhuma visita a São Francisco estaria completa sem
descobrir a cidade e seus monumentos famosos como a ponte Golden Gate.
Todos os dias nós criamos memórias que duram por toda a vida!

#FindAReasonToGo

415.353.5310

www.graylineofsanfrancisco.com

GRAND CITY TOUR

Nosso Grand City Tour leva você partindo da baía do oceano a bordo de automóveis de
luxo. Veja todos os locais icônicos a bordo desta excursão de 3,5 horas da cidade pela baía.

MUIR WOODS & SAUSALITO

Ao norte da ponte Golden Gate está o Monumento Nacional Muir Woods um dos últimos
bosques de sequoias costeiras virgens remanescentes. Sua excursão continuará até a vila
costeira de Sausalito.

YOSEMITE VALLEY

O Yosemite Valley causa um impacto inesquecível em todos aqueles que visitam. Viva
a experiência do Yosemite em um dia e veja a Bridal Veil Fall, El Capitan e Half Dome.
Este passeio de um dia inteiro viaja a bordo de um ônibus de luxo através do vale central
agrícola da Califórnia, onde seu guia apontará fatos interessantes ao longo do caminho.

MONTEREY & COSTA CENTRAL DA CALIFÓRNIA

Viaje ao longo da Estrada Cênica #1 da Califórnia conforme você descobre a Costa Cênica
da Califórnia, Oceano Pacífico e Baía Monterey. Este passeio de um dia inteiro proporciona
um momento ao longo da costa e pelo Monterey Cannery Row, onde você pode visitar o
Aquário da Baia de Monterey. Veja 17 Mile Drive, Pebble Beach e Carmel Mission.

PASSEIO PELA REGIÃO DOS VINHOS NAPA & SONOMA

Famosa por seus vinhos e belas paisagens, a nossa excursão pela região dos vinhos fará
paradas variando de boutique de vinícolas a grandes vinhedos de produção em massa. O
nosso almoço para em Yountville, onde você pode comer, fazer compras e degustar.

EXECURSÃO SOBE E DESCE POR SÃO FRANCISCO

Excursão sobe e desce por São Francisco em um ônibus de dois andares, aberto e com design
o seu próprio passeio, restaurantes e aventura de compras. Veja os marcos mais populares de
São Francisco no seu próprio ritmo. Excursões disponíveis com narrações de língua estrangeira,
incluindo: Japonês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Inglês e novo para 2016, Mandarim,
Coreano e Português. Excursão Noturna e transporte para Sausalito também estão disponíveis.

