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Rio de 

Janeiro 

Saída: 19/06/2020 

Período: 19 a 23/06/2020 

Duração: 05 dias e 04 noites 

ROTEIRO 1° dia - Cidade de Origem / Rio de Janeiro 
Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 2 horas de antecedência) 
para embarque com destino a Rio de Janeiro. Chegada e transfer até o hotel, noite livre. 
 
2° dia - Rio de Janeiro 
Café da manhã e dia livre. Sugerimos (opcional) um passeio ao Pão de Açúcar com City 
Tour. Localizado no bairro da Urca, um bairro com residências antigas e pouco comércio, o 
Pão de Açúcar é um dos ícones da Cidade Maravilhosa. A visita ao postal é realizada, a 
bordo de um teleférico, em duas etapas: a primeira vai da Estação de embarque até o 
Morro da Urca (224 metros); e a segunda, do Morro da Urca até o topo do Pão de Açúcar 
(395 metros). E, é neste momento que temos a mais bela e panorâmica vista da cidade do 
Rio de Janeiro.  Completando o tour, o Centro do Rio com vista panorâmica do Teatro 
Municipal, Biblioteca Nacional, Cinelândia, Arcos da Lapa e visita à Catedral Metropolitana 
de São Sebastião. 
 
3° dia - Rio de Janeiro 
Café da manhã. Indicamos (opcional) um passeio ao Morro do Corcovado com acesso ao 
Cristo com van pelo Parque da Tijuca. O percurso até a base da estátua do Cristo Redentor 
é uma pequena viagem de aproximadamente 20 minutos que atravessa a Floresta da Tijuca 
e nos dá uma prévia da visão maravilhosa que teremos. No alto do Corcovado, somos 
recebidos pelo principal monumento do Brasil e Patrimônio da Humanidade, que nos 
apresenta a cidade do Rio. 
 
4° dia - Rio de Janeiro 
Café da manhã. Recomendamos (opcional) conhecer Angra dos Reis. Saindo do Rio de 
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Janeiro, o passeio até Angra dos Reis nos leva a região da Costa Verde, com sua 
exuberante Mata Atlântica, localizada a aproximadamente 2h30 da cidade do Rio.  Além da 
beleza, Angra dos Reis tem muita história para contar. Descoberta em 1502 no dia de Reis, 
e por isso recebeu o nome de Angra dos Reis, foi palco da luta histórica dos nativos 
Goianases contra a colonização Portuguesa. 
 
5° dia - Rio de Janeiro / Cidade de Origem 
Café da manhã. Manhã livre. Em horário determinado, transfer até o aeroporto do Rio de 
Janeiro para embarque no voo de retorno. 

 

O pacote inclui: 
 
- Passagem aérea; 
- Transfer aeroporto / hotel / aeroporto; 
- 04 noites de hospedagem (consulte regime de alimentação). 

 

HOTÉIS PREVISTOS 
 

Casa Nova Hotel -  https://www.casanovahotel.com.br/ 
 
Mar Palace Copacabana - https://www.hotelmarpalace.com.br/ 
 

 

VOOS PREVISTOS Ida: Voo Latam 4596/4537 - Saída Porto Alegre (POA) 09h40 - Chegada Rio 
de Janeiro (GIG) 13h55 

Volta: Voo Latam 3116/3337 - Saída Rio de Janeiro (GIG) 14h55 – Chegada 
Porto Alegre (POA) 18h25 
 
Apresentação no aeroporto com no mínimo duas horas de antecedência. 
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VALORES POR PESSOA VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO HOTEL CASA NOVA HOTEL: A PARTIR 
DE R$ 1.059,00 + R$ 70,00 DE TAXA DE EMBARQUE.  

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO HOTEL MAR PALACE COPACABANA: 
A PARTIR DE R$ 1.382,00 + R$ 65,00 DE TAXA DE EMBARQUE.  

Obs: Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 
estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 
serviços mencionados. 

 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

 
Entrada de 20% (Dinheiro ou depósito) + taxas e saldo em até 09 vezes sem juros nos 
cartões de crédito ou boletos. 

 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade 

Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos 
programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante responsável 
pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 

Documentação 
É imprescindível que o participante leve documento de identidade com foto. 

 

  


