
 

 

 

GRAND TOUR 

JAZZ & BLUES 
THE SOUNDTRACK OF AMERICA 

De 15 a 30 de maio de 2021 

De New Orleans a Chicago, passando por Memphis, Nashville e 
St. Louis, numa viagem inesquecível pelas raízes da música 

norte-americana. 
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GRAND TOUR 

JAZZ & BLUES 
THE SOUNDTRACK OF AMERICA 

De 15 a 30 de maio de 2021 

O nosso programa será conduzido pela brasileira Mary Mello, 
que vive há mais de 20 anos nos EUA e é especialista em rotas 
musicais pela América. 

Nesta “Rota da Música”, iniciamos pela cênica New Orleans, a 
multicultural terra do blues e onde nasceu o jazz, passando por 
Memphis, o berço do rock’n’roll, e Nashville, capital mundial 
da música country, terminando em Chicago, que levou o blues 
ao mundo. 

Uma viagem que vai nos apresentar uma das regiões musicais 
mais ricas do planeta, com um mergulho revigorante na história 
e na cultura locais. 

 

  



 

 

 

3 

DAY BY DAY 

 
15/05/2021 (SAB) – 1º DIA – SAÍDA DO BRASIL 
  

 

Embarque no voo AZUL 4078 saindo de Porto Alegre 
às 17h15, chegando a São Paulo às 19h00. 
 
Conexão no voo UNITED AIRLINES 860 saindo às 
21h20. 

 

16/05/2021 (DOM) – 2º DIA –  
WASHINGTON / NEW ORLEANS 
  

 

Chegada a Washington às 06h10. 
 
Conexão no voo UNITED AIRLINES 1794 saindo às 
08h45, chegando a New Orleans às 10h16. Traslado 
ao hotel.  

 
Acomodação por 3 noites no: 

 

HOTEL CROWNE PLAZA 
739 Canal St. @, Bourbon St, Tel: +1 504-962-0500 
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/new-
orleans/msyla/hoteldetail  

 
Restante do dia livre para descansar.  

À noite, sugerimos jantar em restaurante típico próximo ao 
hotel (não incluído).  
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17/05/2021 (SEG) – 3º DIA – NEW ORLEANS 
 
Após o café da manhã no hotel, saída para conhecer esta 
cidade fundada em 1718 por exploradores franceses com o 
nome de La Nouvelle-Orléans. Localizada no sudeste do estado, 
ao sul do Lago Pontchartrain, New Orleans é conhecida por sua 
música, culinária e pelo seu legado multicultural, especialmente 
influências culturais francesas e afro-americanas.  

 

Começamos com um tour pelo French Quarter (bairro 
francês) que margeia o Rio Mississippi, passando pela Avenida 
St Charles, Riverfront, Garden District, Jackson Square 
e French Market, onde se encontra o tradicional Café Du 
Monde. Almoçaremos por essa região (não incluído) e à tarde, 
visitaremos a Catedral e o Museu da História da Louisiana.  
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Restante do dia livre para desfrutar de New Orleans, a cidade 
mais populosa do estado da Louisiana que é um destino 
turístico internacional mundialmente famoso graças aos seus 
vários festivais, entre eles o Mardi-Gras.  
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18/05/2021 (TER) – 4º DIA – NEW ORLEANS 
 
Após o café da manhã no hotel, saída para conhecer o sul de 
New Orleans e a grandiosidade do Antebellum, residências 
construídas antes da guerra civil, em um passeio de meio dia 
pela Oak Alley Plantation, que nos transportará ao ambiente 
do “E o Vento Levou” onde almoçaremos (incluído). 

 

Restante da tarde livre. 

À noite, sugerimos ir a um show de Jazz no Two Sisters (não 
incluído). 
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19/05/2021 (QUA) – 5º DIA –  
NEW ORLEANS / VICKSBURG 

Após o café da manhã no hotel, saída em direção a Vicksburg, 
passando por Baton Rouge, capital da Louisiana, e Natchez, 
cidade histórica de mais de 300 anos às margens do rio 
Mississippi, com suas magníficas casas do século XVIII.  

 

Chegada a Vicksburg e hospedagem. 

Acomodação por 1 noite no: 

 

HOTEL HAMPTON INN HISTORIC DISTRICT 
3330 Clay St, Tel: +1 601-636-6100 
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/mississippi/ha
mpton-inn-and-suites-vicksburg-VKSBGHX/index.html  
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À noite, sugerimos jantar em um dos restaurantes as margens 
do Mississippi onde se pode apreciar uma belíssima vista do rio 
(não incluído). 
 
20/05/2021 (QUI) – 6º DIA – VICKSBURG / 
INDIANOLA / CLARKDALE / MEMPHIS 
 
Após o café da manhã no hotel, saída de Vicksburg em direção 
a Indianola, cidade de nascimento de B.B. King. Visitaremos 
seu maravilhoso museu que conta a história do rei do blues.  

 

Após a visita, almoço na cidade vizinha de Cleveland (não 
incluído). 

Logo após, seguiremos para Clarksdale, ainda no estado do 
Mississippi, para fotos na celebrada Devil’s Crossroads, 
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local mítico onde, segundo a lenda, o cantor de blues Robert 
Johnson vendeu a alma para o diabo em troca de fama e 
fortuna.  

 

Faremos uma parada no Bar e Restaurante Ground Zero, de 
propriedade do ator Morgan Freeman, para uma cerveja gelada 
(não incluída).  

Na sequência, seguiremos à cidade de Memphis, no estado do 
Tennessee.  

Chegada a Memphis e hospedagem. 
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Acomodação por 2 noites no: 

 

HOTEL WESTIN BEALE STREET 
170 Lt. George W Lee Ave, Tel: +1 901-334-5900 
www.marriott.com/hotels/travel/memwi-the-westin-
memphis-beale-street/  

 
Noite livre para percorrer a Beale Street, famosa rua do Blues.  

21/05/2021 (SEX) – 7º DIA – MEMPHIS  
 
Após o café da manhã no hotel, sairemos para visitar 
Memphis, esse destino imperdível por ser o local de 
nascimento dos principais artistas do Rock do Blues e do Soul 
Music, como Aretha Franklin e Justin Tiimberlake e lar do rei do 
Rock Elvis Presley.   

Percorreremos os pontos mais importantes, como Beale 
Street (Rua do Blues), Pirâmide, Riverside Drive, 
Overton Park, entre outros.  

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

Visitaremos com ingressos VIP a Graceland, mansão onde 
Elvis Presley viveu por mais de 20 anos.  
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Após a visita, almoçaremos no famoso e tradicional 
Rendezvous (incluído), que teve frequentadores famosos 
como Bill Clinton, Mick Jagger, George Bush, entre outros.  

Restante do dia e noite livres. 

22/05/2021 (SAB) – 8º DIA – MEMPHIS / NASHVILLE 
 
Após o café da manhã no hotel, saída em direção a Nashville, 
capital mundial da música country. Faremos uma parada no 
meio do caminho para conhecer o museu de Tina Turner. 

Chegada a Nashville e tempo livre para o almoço (não incluído).  

 

À tarde, visita panorâmica da cidade, que no seu repertório 
inclui, além da música Country, a música Pop, Rock, Gospel, 
Americana, Blue Grass, Jazz, Clássica, Cristã Contemporânea, 
Blues e Soul. Percorreremos os principais pontos turísticos, do 
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clássico Centennial Park, onde fica a única réplica do Parthenon 
Grego, à Universidade de Vanderbilt, Bicentennial Park, 
Riverfront e o Music Row, onde estão as principais gravadoras e 
editoras musicais.  

Acomodação por 2 noites no: 

 

HOTEL HILTON GARDEN INN DOWNTOWN 
305 Korean Veterans Blvd, Tel: +1 615-251-3013 
https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/tennessee
/hilton-garden-inn-nashville-downtown-convention-
center-BNACCGI/index.html  

 
À noite, uma caminhada pela Avenida Broadway onde se 
encontram os famosos Honky Tonks, bares com música ao vivo 
altamente recomendados. Não é cobrado ingresso nem 
consumação, pode-se tomar uma cerveja, escutar música, se 
você gostou fica, senão parte para outro ao lado. São 4 
quadras de “Honky Tonks“ dos dois lados da Avenida 
Broadway. 

23/05/2021 (DOM) – 9º DIA – NASHVILLE 
 
Após o café da manhã no hotel, saída para uma viagem (cerca 
de uma hora e meia) para uma visita a destilaria Jack 
Daniel’s em Lynchburg, com degustação incluída do mais 
célebre dos bourbons, um dos pontos altos dessa viagem a 
Nashville.    
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A parada para o almoço (não incluído) será num povoado 
histórico onde há várias opções de restaurantes que servem a 
famosa culinária sulista exatamente igual à que Mr. Jack 
saboreava há um século.  

À noite, jantar no famoso Saloon Wild Horse (incluído), 
para escutar música, apreciar a famosa culinária sulista e 
aprender a dançar a famosa “line dance”. 



 

 

 

15 

 

24/05/2021 (SEG) – 10º DIA – NASHVILLE / ST LOUIS 
 
Após o café da manhã no hotel, saída de Nashville em direção a 
St. Louis. Conheceremos a cidade dos blues percorrendo 
os principais pontos, como o Gateway Arch, o mais alto 
monumento dos Estados Unidos construído pelo homem e o 
arco mais alto do mundo que comemorou seu 50º aniversário 
em 2015. 
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Acomodação por 1 noite no: 

 

HOTEL HILTON AT THE ARCH 
400 Olive St, St. Louis, Tel: +1 314-436-0002 
www3.hilton.com/en/hotels/missouri/hilton-st-louis-
downtown-at-the-arch-STLDDHF/index.html 

 
Noite livre para explorar o centro da cidade.   

25/05/2021 (TER) – 11º DIA – ST LOUIS / CHICAGO 

Após o café da manhã no hotel, saída para Chicago.  

Chegada a Chicago, hospedagem e restante do dia livre. 

  



 

 

 

17 

Acomodação por 4 noites no:  

 

HOTEL SOFITEL  
540 N Michigan Ave, Tel: +1 312-836-0100 
www.marriott.com/hotels/travel/chidt-chicago-
marriott-downtown-magnificent-mile/  

 

 
 
26/05/2021 (QUA) – 12º DIA – CHICAGO 
 
Após o café da manhã no hotel, saída para passeio 
panorâmico para visitar os principais pontos desta que é a 
terceira maior cidade americana, como o Cloud Gate no 
Millennium Park e a Buckingham Fountain no Grant Park.  
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Chicago é uma vitrine de obras-primas modernas e pontos de 
referência históricos criados pelos maiores arquitetos dos 
Estados Unidos, como Frank Lloyd Wright, Daniel Burnham e 
Louis Sullivan. Passando pela Michigan Avenue, que percorre 13 
quarteirões com grandes lojas de departamento, butiques de 
luxo e o imperdível shopping Water Tower Place, de vários 
andares. 

Entradas incluídas no 360º Tower durante o tour para 
apreciar a maravilhosa vista da cidade. 

 
 
 
 



 

 

 

19 

27/05/2021 (QUI) – 13º DIA – CHICAGO 
 
Após o café da manhã no hotel, saída para fazer um incrível 
passeio de barco sob a perspectiva da arquitetura da 
cidade e suas mudanças ao longo do tempo.  

 

A arquitetura de Chicago é conhecida em todo mundo, não há 
nada como ver os 3 ramos do rio Chicago. Mais de 40 pontos 
de interesse esperam por você neste Tour de Arquitetura de 75 
minutos, desde tesouros arquitetônicos ocultos até os pontos 
de interesse mais famosos da cidade. Um guia especializado lhe 
dirá como os edifícios e a arquitetura de Chicago tornaram a 
cidade famosa. Esse tour não inclui almoço. 

Tarde livre para continuar a explorar a cidade.  

À noite, a sugestão é ir a um dos inúmeros clubes de jazz da 
cidade. 
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28/05/2021 (SEX) – 14º DIA – CHICAGO 
 
Após o café da manhã no hotel, saída para explorar a região de 
Chicago Harbour, visitando o Sheed Aquarium e Field 
Museum of Nature History. 

Tarde livre. 
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Em nossa última noite da viagem, jantaremos no famoso Bar e 
Restaurante The House Of Blues Club para apreciarmos o 
autêntico blues de Chicago enquanto ceamos. 

No início dos anos 40 a cidade já chamava a atenção do mundo 
por ter eletrizado o blues através de músicos como Muddy 
Waters, Bo Diddley, Howlin’ Wolf, Willie Dixon e tantos outros. 
Os adolescentes Mick Jagger e Keith Richards adoravam tanto 
esses músicos que na primeira oportunidade que tiveram em 
1964 fizeram questão de gravar no mesmo estúdio de seus 
ídolos da Chess Records em Chicago. 
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29/05/2021 (SAB) – 15º DIA – RETORNO AO BRASIL 
 
Após o café da manhã no hotel, faremos o check out e 
visitaremos o Art Institute de Chicago, considerado o 
segundo maior do país.  

Na hora marcada, traslado do Instituto ao Aeroporto 
Internacional de Chicago para volta ao Brasil. 

Embarque no voo UNITED AIRLINES 845 saindo às 21h05. 
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30/05/2021 (DOM) – 16º DIA – CHEGADA AO BRASIL 
 
Chegada a São Paulo às 09h30. 

Conexão no voo AZUL 5307 saindo às 13h15, chegando a Porto 
Alegre às 15h05. 
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VALORES por PESSOA 

 
Parte aérea  

POA/NEW ORLEANS 
CHICAGO/POA 

A partir de 
USD 1.395 + taxas 

 
Forma de pagamento:  
Sinal de USD 200 e saldo em 5x sem juros no cartão de 
crédito. Taxas de USD 120 em 1x no cartão. 

Parte terrestre  

Compartilhando um apartamento 
duplo 

USD 5.988 

Suplemento para apartamento 
individual   USD 2.500 

 
Forma de pagamento: 
Em 12x de USD 499 de abril/2020 a Maio/2021. 

Os valores das parcelas em USD serão convertidos em R$ ao 
câmbio do dia do pagamento. Quitação total a ser efetuado até 
no máximo dia 07/05/2021. 

  



 

 

 

25 

Serviços incluídos: 

 13 noites de hotel categoria superior com café da 
manhã; 

 02 almoços e 02 jantares incluídos (New Orleans, 
Memphis, Nashville, Chicago); 

 Transfer de chegada e saída; 
 Atrações mencionadas no roteiro e incluídas: Museu de 

História da Louisiana, Plantation Tour, Museu do B.B. 
King, entrada VIP Graceland, Tour Jack Daniel’s, 
Cruzeiro de Arquitetura nos Canais de Chicago, 360º 
Tower, Museu de Arte em Chicago, Sheed Aquarium e 
Field Museum of Nature History; 

 Gorjetas e maleteiros (01 mala até 23kg por pessoa); 
 Reunião pré-embarque; 
 Kit de viagem Grand Tour Trip & Travel; 
 Guia local; 
 Acompanhamento integral desde Porto Alegre de Caren 

e/ou Maricha do STB Trip & Travel. 
 

Não inclui: 

 Gorjetas de maleteiros para a 2ª mala; 
 Refeições não mencionadas; 
 Serviços não mencionados; 
 Early check in, late check out; 
 Qualquer item não mencionado em “Serviços 

Incluídos”. 
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* A Trip & Travel se reserva no direito de alterar voos e 
hotéis, sempre se comprometendo com a satisfação do 
cliente para um melhor andamento da viagem. 
 

Taxas de cancelamento 

Parte Terrestre:  

Até 151 dias do embarque: 10% sobre o valor total do pacote; 

De 150 a 121 dias do embarque: 30% sobre o valor total do pacote; 

De 120 a 91 dias do embarque: 50% sobre o valor total do pacote;  

De 90 a 61 dias do embarque:                  75% sobre o valor total do pacote;  

A partir de 60 dias do embarque: 100% sobre o valor total do pacote.  

 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 
 

MOINHOS DE VENTO 
Quintino Bocaiuva, 267 
(51) 4001-3000 
moinhos@stb.com.br 

PASEO ZONA SUL 
Wenceslau Escobar, 1823 – Lj 33 
(51) 3516-1006 
zonasul@stb.com.br 

 
VIVA OPEN MALL 
Nilo Peçanha, 3228 – Lj 18 
(51) 3516-1001 
poaviva@stb.com.br 

 
ATL HOUSE PUCRS 
Ipiranga, 6681 – Prédio 16 
(51) 2111-7390 
pucrs@stb.com.br  

 


