
Travel South USA International Showcase St. Louis Opções de City Tour1-5 de Dezembro de 2019

Mantenha os bons momentos em movimento logo após o 
Travel South International Showcase e aproveite a música ao 
vivo em Owensboro, Kentucky – lar do Bluegrass Hall of Fame 
and Museum. Em seguida, pegue a estrada ao amanhecer 

em direção a capital mundial do Bourbon, Bardstown, Kentucky, onde nunca é 
cedo demais para fazer um tour pelas destilarias e sentir o aroma da mistura 
fresca. Partiremos então da capital do Bourbon em direção a capital dos cavalos, 
Lexington, Kentucky. Vamos descobrir Keeneland Race Course, a Brewgrass 
Trail e o distrito de destilarias de Lexington. A diversão continua em Louisville, 
famosa pelo Kentucky Derby e as especialidades culinárias do Sul. Você estará 
rapidamente imerso no mundo do Bourbon, cerveja, música e arte no Muhammad 
Ali Center, ou aprendendo como fazer um taco de baseball no Louisville Slugger.

QUINTA-FEIRA, 05 de Dezembro de 2019  
até DOMINGO, 8 de Dezembro de 2019

Dia 1:  Quinta-feira, 5 DEZ 2019 
Saída de St. Louis para 
Owensboro, pernoite 

Dia 2:  Sexta-feira, 6 DEZ 2019 
Tour por Bardstown e 
Lexington, pernoite

Dia 3:  Sábado, 7 DEZ 2019 
Tour por Louisville, pernoite

Dia 4:  Domingo, 8 DEZ 2019 
Retorno pelo aeroporto 
Internacional de Louisville 
(SDF)
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Nota importante para todos os convidados: O FAM tour NÃO retorna a St. Louis. Por favor confirme sua cidade de saída e aeroporto antes de realizar os detalhes de sua viagem. 
Por favor permita um mínimo de 3 horas antes da chegada e saída nos aeroportos. Todos os Fams terão a opção de chegada ao seu aeroporto de saída às 12:00pm, horário 
local. Favor notar que todos os tours estão sujeitos a mudanças e reservados para as primeiras solicitações. Registre-se o quanto antes.


