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Tel: +55 11 3097 - 8560 / 8061 
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    Rio de Janeiro - RJ: 

   

                             4 Dias / 3 Noites  

              01 de junho a 31 de outubro de 2020  

                                                             Preços por pessoa em quarto duplo: 

                                                                              R$ 1.349,00 

HOTÉIS INCLUSOS OU SEMELHANTES: 

Nome do hotel  

Américas Copacabana Hotel 4*  

 

DIA 1: 

Após a chegada ao aeroporto, o motorista o levará ao hotel. 

Dia livre. Almoço e jantar não incluídos.  

Pernoite no hotel 4* / 3*  
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DIA 2: 

Corcovado de trem com Vista Panorâmica da Floresta da Tijuca, aproximadamente 04 horas. 

Após o café da manhã, o motorista irá buscar passageiros no hotel para o passeio. 

Sobre o passeio 

Após café da manhã, seguiremos para o Corcovado, a subida poderá ser realizada pelo Trem, 

percorrendo a Floresta da Tijuca (vista panorâmica), a maior floresta urbana do mundo, em uma 

viagem belíssima. 

Do alto, descortina-se uma linda vista da cidade, incluindo a Baía da Guanabara, as praias da Zona 

Sul e a Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Após a descida passaremos pelo Sambódromo e Maracanã (parada para fotos) nos dois locais, visita 

externa. Após o término do passeio, retorno para o hotel. 

Inclui: Acompanhamento de Guia. 

Não inclui: refeições. 

DIA 3: 

City Tour Histórico 

Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel. 

Sobre o passeio 

Percorre o centro do Rio destacando os prédios, bairros, praças e locais que fizeram parte da história 

desta cidade, desde seus primórdios como uma colônia portuguesa até se tornar a Capital do Brasil. 

O passeio inclui o maravilhoso Palácio de Nova Friburgo, atual Palácio de Catete, que foi construído 

entre 1858 e 1867 por um rico comerciante que possui o Hacienda de Café Antônio Clemente Pinto, 

Barão de Nova Friburgo, hoje considerado um monumento extremo. riqueza histórica, arquitetônica e 
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artística. Construído na cidade do Rio quando ainda era a Capital Imperial, este palácio tornou-se o 

símbolo do poder econômico da elite cafocraocrática do Brasil oitocentista.  

Após o término do passeio, retorno para o hotel de embarque. 

Incluí: Guia de turismo  

Não inclui: refeições. 

 

DIA 4: 

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto do Rio de Janeiro, onde é hora de se despedir e 
embarcar no seu voo. 
 
Cada um de nossos pacotes turísticos é projetado para oferecer uma viagem agradável e sem 

interrupções. Nossos especialistas em turismo dedicados compreendem suas necessidades 

profundamente e comprometidos em fornecer a você a experiência de viagem inesquecível que você 

sonhou. Vamos começar a jornada dos seus sonhos! 

 

OS PREÇOS SÃO POR PESSOA EM R$ E INCLUEM: 

Transferências de ida e volta do e para o aeroporto 

4 noites de hospedagem no hotel com café da manhã diário 

City tours com um guia monolíngue; 

Todos os impostos incluídos. 

 

REGRAS: 

Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo; 

Valores por pessoa; 

Não inclui voos; 

Não é valido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Ano Novo; 

Os valores podem ser parcelados em até 10x; 

Sujeito à alteração e disponibilidade. 


