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Imagens meramente ilustrativas. 

1° Dia: Milwaukee, WI  /  0 Km 
Assim que desembarcar no Aeroporto de Milwaukee, dirija-se para o hotel informado. A partir 
das 16hs um guia estará esperando no saguão do hotel para lhe dar todas as informações.  
2° Dia: Milwaukee, WI  ( dia livre – evento 115 Anos Harley Davidson )  /  0 Km 
A festa não é apenas um aniversário histórico de uma marca que começou em um galpão de 
madeira muito antes da maioria dos nossos avós terem nascido; trata-se de celebrar um estilo 
de vida que não pode ser contido pelo tempo ou pelas fronteiras.  
 3° Dia: Milwaukee, WI  ( dia livre – evento 115 Anos Harley Davidson )  /  0 Km 
São esperadas dezenas de milhares de motociclistas de diversas cidades e países. 
4° Dia: Milwaukee, WI  ( dia livre – evento 115 Anos Harley Davidson )  /  0 Km  
Mais informações serão divulgadas pela Harley Davidson à medida que se aproximar do grande 
evento. Não está incluso os valores dos ingressos ou qualquer atividade durante o evento. 
 5° Dia: Milwaukee, WI – Chicago, IL  /  148,8 Km 
Hoje, retiramos as motos (Harley Davidson) e inicia o passeio ao longo das margens do Lago 
Michigan até o início da Rota 66 no centro de Chicago. Hoje, começamos nossa jornada de 14 
dias na Histórica Rota 66! 
6° Dia: Chicago, IL – Springfiled, IL  /  299,2 Km 
Esta Manhã vamos começar nossa jornada épica, atravessando o estado de Illinois antes de 
correr até a costa do Pacífico. De Chicago, você se dirige para o sul ao Pontiac Trail, passando 
por Joliet, visitando o gigante do Launching Pad, parando no incrível Museu RT 66 em Pontiac, 
7° Dia: Springfield, IL – St Louis, MO  /  185,6 Km 
Hoje nos dirigimos para St. Louis! (Route 66), atravessando campos de milho e pequenas cidades 
que representam o coração da América. Nossa chegada a St. Louis será sobre a Chain of Rocks 
Bridge, a ponte original onde o RT 66 atravessou o rio Mississippi. Aproveite o curto passeio hoje 
no "Gateway to the West", St. Louis. Esta cidade incrível repousa ao longo das margens do 
poderoso rio Mississippi e é o lar de algumas das melhores músicas ao vivo e costelas de 
churrasco no país. 
8° Dia: St Louis, MO – Joplin, MO  /  536 Km 
Acordar cedo e aproveitar uma visão matinal da manhã do Arco de St. Louis e do rio Mississippi 
antes de entrar na estrada. Vamos visitar a famosa Cadeira de balanço maior mundo em 
Fanning, atravessando as estradas tortuosas de Devil's Elbow! Esta noite, vamos desfrutar de 
uma estadia em Joplin, uma cidade que foi atingida em 2011 por um enorme tornado. Vamos 
ficar com os moradores locais na pequena área do centro e ouvir algumas histórias incríveis! 
9° Dia: Joplin, MO – Oklahoma City, OK  /  408 Km 
De Joplin, dirigimos para o oeste através das colinas e do país Oklahoma. Mais a oeste, 
atravessando El Reno - sobre a ponte de uma milha, perto de Bridgeport e para Oklahoma City, 
o coração e a alma do país da Route 66. 
10° Dia: Oklahoma City, Amarillo, TX  /  425 Km 
Seguiremos por alguns dos trechos mais antigos da Rota 66 em Oklahoma. Vamos parar no 
incrível Museu Route 66 em Clinton. Depois de cruzar a fronteira para o Texas. Nossos amigos 
do “The Big Texan Steakhouse," vão receber o grupo no hotel em uma frota de velhos carros 
com os chifres de Texas Longhorns no capô e nos levar para desfrutar os melhores bifes no 
Texas! 

 11° Dia: Amarillo, TX – Santa Fe, NM  /  484,8 Km 
Hoje você deixa o Texas e está entrando no Novo México - depois de passar pelo mundialmente famoso 
Cadillac Ranch. Que tal a cidade fantasma de Glen Rio, onde você pode ficar com um pé no Novo México e o 
outro no Texas?   
12° Dia: Santa Fe, NM – (dia livre) 
Hoje é um dia livre para descansar e apreciar a cidade. Talvez você gostaria de dar um passear e desfrutar de 
um passeio de balão de ar quente do nascer do sol, ou ser vaqueiro por um dia a cavalo em uma trilha de 
montanha ou canyon. Santa Fe oferece todas essas oportunidades e muito mais. (passeios e atividades não 
inclusa no pacote). 
13° Dia: Santa Fe, NM – Gallup, NM  /  433,6 Km 
Sentido para o sul, Albuquerque está ao longo do coração do Novo México, onde as principais rotas 
ferroviárias e rodoviárias leste-oeste atravessam o Rio Grande e a antiga estrada sul até o México. Aproveite 
a sua estadia esta noite com uma série de outros pilotos de todo o mundo em um dos muitos hotéis 
amigáveis para motociclistas em Gallup. 
14° Dia: Gallup, NM – Grand Canyon, AZ  /  452,8 Km 
Hoje é um dia cheio de paisagens espetaculares e as rotas emblemáticas da Route 66. Atravessamos a 
fronteira para o Arizona e atravessamos o Parque Nacional da Floresta Petrificada, viajamos para o oeste até 
o Wigwam Hotel em Holbrook, e pare em uma esquina em Winslow! Hoje você vai se sentar com uma 
bebida gelada na mão e aproveitar o pôr do sol sobre a borda sul do Grand Canyon. 
15° Dia: Grand Canyon, AZ – Laughlin, AZ  /  409,6 Km 
Para aqueles que gostaria de apreciar melhor o Grand Canyon, certifique-se de nos informar e 
providenciaremos um passeio de helicóptero matutino sobre o coração do South Rim. Mais tarde, teremos 
muito tempo para andar ao longo da borda e vistas para fotos incríveis. Vamos deixar o Grand Canyon e 
escolher a Rota 66 de volta em Williams, no Arizona, antes de partir para as 66 cidades famosas de Seligman, 
Peach Springs e Hackberry. 
16° Dia: Laughlin, AZ – Las Vegas, NV  /  206,4 Km 
Viajamos pela Old West Ghost Town of Oatman e viajamos pela famosa barragem de Hoover! Uma coisa é 
certa, seu tempo em Vegas pode ser curto, mas com certeza será doce! Tente dormir um pouco porque 
escolhemos o Route 66 amanhã, onde nós deixamos ontem. 
17° Dia: Las Vegas, NV – Victorville, CA  /  451,2 Km 
Hoje cruzamos a fronteira para o nosso estado final na Rota 66 - Califórnia! Uma coisa é certa, hoje é um dia 
como nenhum outro enquanto atravessamos o deserto de Mojave, que oferece algumas das paisagens mais 
dramáticas do sul da Califórnia. Você pode imaginar o que deve ter sido para os primeiros viajantes da Rota 
66 que atravessaram essa enorme extensão de deserto, pontilhada com Joshua Trees, cactos, rocha 
vulcânica e areia! Hoje à noite, celebramos nossa última noite na Mother Road. 
18° Dia: Victorville, Ca – Los Angeles, CA -  198,4 Km  
Hoje nos dirigimos para o nosso destino final - o cais de Santa Monica! Para chegar lá, primeiro seguir por 
montanhas na Floresta Nacional de Angeles, considerada um dos melhores passeios de moto no sul da 
Califórnia e eleva-se a mais de 2.300 metros. Em seguida, descemos a Crista na Bacia de Los Angeles e nos 
dirigimos para o Oceano Pacífico. Há uma sensação de alegria e exaltação ao completar uma jornada com a 
qual a maioria das pessoas sonha. Hoje, comemoramos com os amigos que fizemos. 
19° Dia: Los Angeles, Ca    -  Retorno para o Brasil  
Fim da viagem, check-out do hotel e retorno para o Brasil. Caso queira ficar em Los Angeles e curtir a cidades 
e seus pontos turísticos, por favor solicitar valor das noites extras. 
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