www.voyageturismo.com.br

Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131
Rio Grande
Rua Marechal Floriano, 455 - Centro
(53) 3232.1017

Rio Carnaval 2020
Data: 19/02/2020 à 27/02/2020
Saída: Rio grande: 5h (Posto Buffon da Netto) - Pelotas: 6h (PREFEITURA)
Valor: R$ 2.580,00 à vista ou 8x de R$ 340,00

1° DIA 19/02 – RIO GRANDE / PELOTAS / RIO DE JANEIRO – Saída em ônibus leito turismo, guia
acompanhante durante o percurso, via BR 101, passando por inúmeras praias chegando então ao
estado do Paraná, continua a nossa viagem, agora pela BR 116 via Régis Bittencourt até São Paulo,
onde encontraremos a via Dutra, que nos levará até o Rio de Janeiro.
2° DIA 20/02 – RIO DE JANEIRO – Chegada diretamente ao hotel, acomodação em aptos duplos e
triplos (check-in as 15Hs). Restante do dia livre.
3° DIA 21/02 – RIO DE JANEIRO – Após o café da manhã, saída para city-tour, visitando os principais
pontos turísticos da cidade, conhecendo as praias cariocas. Em seguida, nos deslocaremos para o
Corcovado com seu imponente Cristo Redentor, localizado a 710 mts de altitude (transporte nas vans
e ingresso não incluso), onde teremos uma das visões mais completas da cidade. À tarde faremos um
passeio pelo “Rio Histórico”. Ao anoitecer subiremos ao Pão de Açúcar, onde poderemos ver o Rio aos
poucos se iluminando. Retorno à noite ao hotel.
4° DIA 22/02 – RIO DE JANEIRO / PETRÓPOLIS – Saída pela manhã para conhecermos a “Cidade
Imperial de Petrópolis”, que dista 70 Km do Rio de Janeiro e se encontra a uma altitude de 838 mts.
Afora a paisagem de uma das mais belas serras, visitaremos também o Clube Quitandinha
(antigamente o mais requintado cassino com a famosa sala do eco), casa Santos Dumont, Palácio de
Cristal, Catedral São Pedro de Alcântara e o Museu Imperial (ingressos NÃO incluso) À tardinha
retorno ao Rio de Janeiro. Noite livre.
5° DIA 23/02 –RIO DE JANEIRO – Dia livre. Em horário oportuno, translado para o Sambódromo
(INGRESSO OPCIONAL).
6° DIA 24/02 - RIO DE JANEIRO – Dia livre. Em horário oportuno, translado para o Sambódromo
(INGRESSO OPCIONAL).
7° DIA 25/02 – RIO DE JANEIRO – Dia inteiramente livre para aproveitarmos um pouco mais as
famosas praias cariocas.
8° DIA 26/02 - RIO DE JANEIRO / PELOTAS / RIO GRANDE – Após o café da manhã as 09Hs saída do
hotel para empreenderemos viagem de regresso a Pelotas/ Rio Grande, com breve parada (de 01Hs)

em Aparecida, padroeira do Brasil.
9º DIA 27/02 – PELOTAS / RIO GRANDE – Chegada ao final da tarde e fim de nossos serviços!

Itens inclusos:
Ingressos e despesas extras que não estejam no roteiro. O roteiro poderá sofrer alterações SEM
prévio aviso para melhor aproveitamento dos passeios em relações a condições climáticas e grandes
fluxos de transito.
Garantia de lugar marcado somente com acerto financeiro. Ocupação de aptos, a partir das 15hs, e
saída desocupar o apto até ás 09hs. Cancelamentos: feitos até 15 dias antes do embarque devolução
integrais. Após multa de 50% da importância paga.
Solicite seu seguro viagem opcional.

Observações
Garantia de saída deste roteiro com mínimo de 20 passageiros pagantes.
É INDISPENSAVEL para esta viagem o passageiro portar a carteira de IDENTIDADE em ótimas
condições.
Garantia de lugar mediante sinal de 30% do valor do pacote.
Desistência do pacote antes de 30 dias da saída da viagem multa de 50% do valor do pacote, pós
este período multa de 70% do valor deste pacote.
Este pacote é com apartamentos a compartir em duplos ou triplos. Quarto com cama de casal sujeito
a disponibilidade do hotel.
Solicite SEGURO de viagem pessoal, pois o mesmo é OPCINAL.
O roteiro pode ser alterado sem prévio aviso, dependendo das condições climáticas do destino. E em
caso de estender o período da viagem as diárias extras de hospedagem são por conta do passageiro.
Menor de 18 anos desacompanhado de um dos tutores (pais), só poderá viajar com autorização em
cartório.

