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

www.voyageturismo.com.br

Rio de Janeiro
Data: 21/01/2019 à 29/01/2019
Saída: Rio Grande: 05h (Posto Buffon) / Pelotas: 06h (Prefeitura)
Valor: R$ 1.750,00 à vista ou 8x de R$ 235,00

1º DIA– RIO GRANDE / PELOTAS / RIO – Apresentação do grupo para embarque em ônibus leito
turismo, com TV e vídeo, música ambiental, toalete e serviço de bordo, guia acompanhante durante o
percurso.
2º DIA– RIO DE JANEIRO – Chegada diretamente ao hotel, acomodação em aptos duplos e triplos.
Restante do dia livre.
3º DIA– RIO DE JANEIRO – Dia inteiramente livre.
4º DIA– RIO DE JANEIRO / PETRÓPOLIS – Saída pela manhã para conhecermos a “Cidade Imperial de
Petrópolis”, que dista 70Km 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 Santo Dumont, Palácio de Cristal, Catedral
São Pedro de Alcântara e o Museu Imperial (ingressos não inclusos). À tardinha retorno ao Rio de
Janeiro. Noite livre.
5º DIA– RIO DE JANEIRO – Dia inteiramente livre. Opcional a Angra dos Reis, com maravilhoso passeio
de escuna, visitando as suas principais ilhas, para quem adquirir o pacote terá o almoço incluso.
6º DIA - RIO DE JANEIRO - Saída pela manhã para city-tour RIO HISTORICO, lapa, catedral, Escadaria
do Salaron, entorno do museu do Amanhã (não entramos) etc... (ingresso não incluso). Retorno ao
hotel. Noite livre.
7º DIA– RIO DE JANEIRO –. Saída pela manhã para city-tour, conhecendo as praias cariocas (Flamengo,
Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon e São Conrado, sem tempo para banho). Em seguida, nos
deslocaremos para o Corcovado com seu imponente Cristo Redentor, localizado a 710 mts de
altitude, do alto teremos das visões mais completas da cidade (ingresso não incluso e subimos de
VANS). Retorno ao hotel. Noite livre.
8º DIA - RIO DE JANEIRO / PELOTAS / RIO GRANDE – Pela manhã empreenderemos viagem de regresso
a Pelotas, Rio Grande, com breve parada em Aparecida, Padroeira do Brasil.
9º DIA– PELOTAS / RIO GRANDE – Chegada e fim de nossos serviços!

Itens inclusos:
Transporte em ônibus leito-turismo, acompanhamento de guia credenciado pela EMBRATUR, 6 noites
de hotel em Copacabana com café da manhã, guia local e serviço de bordo durante o percurso.

