RIO DE JANEIRO COM PRAIAS
Saída: 06/01/2021 – 10 dias
Sol e mar somado à cultura e belas paisagens. É o que se deve esperar deste roteiro. Um passeio pelo Rio de Janeiro,
Paraty e Búzios... apreciando o melhor das praias do litoral carioca. Imperdível!!
1º DIA – 06/Jan – Quarta - BELÉM / RIO DE JANEIRO
Em horário determinado embarque com destino ao Rio de Janeiro. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
2º DIA – 07/Jan – Quinta - RIO DE JANEIRO (City tour e Corcovado com Floresta da Tijuca)
Pela manhã, faremos uma saída para City tour panorâmico pela capital fluminense, conhecendo mais sobre seus
principais atrativos turísticos como: Lapa, Sambódromo, Teatro Municipal, entre outros. Após o almoço (não incluso),
iremos conhecer o Morro do Corcovado (ingresso não incluso), onde visitaremos um dos principais cartões postais da
Cidade Maravilhosa, o Cristo Redentor. Restante do dia livre. Como opcional para a noite, sugerimos conhecer o bairro
boêmio da Lapa.
3º DIA – 08/Jan - Sexta - RIO DE JANEIRO (Pão de Açúcar e Tour de Praias)
Pela manhã, saída para visita ao Pão de Açúcar (ingresso não incluso), um dos principais pontos turísticos cariocas. Em
seguida, faremos um tour panorâmico pelas principais praias do Rio, como Copacabana, Leblon, Ipanema e Barra. À
noite, aproveite para caminhar pela orla de Copacabana.
4º DIA –09/Jan – Sábado - RIO DE JANEIRO / PARATY
Após o café da manhã, saída para Paraty. Parada para almoço (não incluso). Chegada em Paraty à tarde, hospedagem.
Restante do tempo livre.
5º DIA – 10/Jan – Domingo - PARATY (City Tour)
Manhã livre. À tarde, faremos um City tour por Paraty, que forma um conjunto harmonioso da arquitetura do sec. XVI,
tombado como Patrimônio Histórico Mundial declarado pela Unesco. O município tem também 65% da área dentro do
parque nacional da Serra da Bocaina. Noite livre. Aproveite os charmosos bares e restaurantes da cidade.
6º DIA – 11/Jan – Segunda - PARATY
Pela manhã, faremos o famoso passeio de escuna (ingresso não incluso) pelo incrível mar de Paraty. Retorno ao hotel
no final da tarde. Noite livre. Como sugestão, assista a um espetáculo do Grupo Contadores de Estórias: com destaque
internacional no teatro de bonecos para adultos.
7º DIA – 12/Jan – Terça- PARATY/BUZIOS
Manhã Livre. Após o almoço (não incluso), saída com destino às belezas de Búzios, município localizado em uma
península com 23 praias distribuídas em 8 km de extensão. Chegada e Hospedagem.
8º DIA – 13/Jan – Quarta - BUZIOS (City Tour)
Após o café da manhã, saída para City tour pela antiga vila dos pescadores. Restante do dia livre. Aproveite para curtir
os bares e restaurantes da Orla Bardot (praia da Armação) ou do Porto da Barra, em Manguinhos.
9º DIA – 14/Jan – Quinta - BUZIOS – Dia livre
Dia livre. Aproveite para passear pela charmosa Rua das Pedras, lugar de boutiques exclusivas, galerias de arte, bares e
restaurantes. Ao pôr-do-sol, a rua ganha mais movimento com as pessoas que adoram compras, arte e boa comida.
10º DIA – 15/Jan– Sexta - BUZIOS/RIO DE JANEIRO/BELÉM
Em horário determinado, saída com destino ao aeroporto do Rio de Janeiro, para embarque com destino a Belém, após
aproveitar as belezas das praias do Rio de Janeiro.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS e ATÉ A PRÓXIMA VIAGEM.

SERVIÇOS INCLUSOS:
 Transporte em veículo de turismo luxo, com ar condicionado e som a bordo;
 Hospedagem com café da manhã 3* ou 4*;
 Acompanhamento de guia Valeverde durante toda a viagem, para grupo mínimo de 20 pessoas;
 Passeios descritos no programa;
 Seguro de viagem para passageiros de até 75 anos. Outras idades sob consulta;


A Garantia e a Qualidade do Padrão Valeverde.

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS:
 Passagem aérea no trecho Belém/ Rio de Janeiro/ Belém;
 Acesso a Sala Vip da Valeverde Turismo, no Aeroporto Internacional de Belém;






Ingressos para shows, parques, passeios de trem, etc...;
Alimentação e bebidas em geral, que não constem como inclusas no programa;
Passeios locais opcionais;
Despesas de caráter pessoal;
Todo e qualquer extra que não esteja expressamente indicado como incluído no Programa.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:




09 noites em hotéis;
Favor ler o CONTRATO que rege a compra do PRODUTO VALEVERDE.
Horário de entrada nos hotéis 14:00 h e saída as 12:00 h;



A VALEVERDE TURISMO reserva-se o direito de alterar a ordem da programação e horários, caso necessário,
para o bom andamento da excursão.
Não deixe de participar da reunião do grupo antes da viagem. Confirme a data com seu consultor.
As alterações dos voos inicialmente informados são de completa responsabilidade da Cia aérea
Valores sujeitos a alteração de acordo com política econômica do país.





Valor por Pessoa (Parte Terrestre)
SGL

DBL

TPL

CHD (6 a 11 anos)

CHD (2 a 5 anos)

6.030,00

3.547,00

3.337,00

3.015,00

1.596,00

Forma de Pagamento
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