Rio de Janeiro
e Paraty
Saída: 02 OUTUBRO 2018

05 dias e 04 noites
02 de outubro – PORTO ALEGRE/RIO DE JANEIRO
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque
com destino ao Rio de Janeiro. Chegada e saída para passeio a
Petrópolis, na serra carioca. Partindo do Rio de Janeiro faremos
uma jornada até a cidade histórica de Petrópolis, fundada após
uma iniciativa de Dom Pedro II e conhecida como a
&quot;Cidade Imperial&quot;. Desfrute do clima agradável e
confira atrações culturais, edifícios históricos e uma vegetação
exuberante.
03 de outubro – RIO DE JANEIRO
Café da manhã no hotel. Saída para passeio pela cidade. Neste
passeio subiremos até o Corcovado para uma belíssima vista da
cidade. Seguiremos então até o Morro da Urca, onde subiremos de bondinho no Pão de Açúcar, outro cartão posta da
cidade. Pela tarde, possibilidade de passeio opcional para
visitar o Museu do Amanhã (R$ 135,00).
04 de outubro – RIO DE JANEIRO/PARATY
Café da manhã no hotel. Saída em viagem de ônibus até a
cidade histórica de Paraty (250 km) pela belíssima costa
fluminense.

R$

2.100,00

51 3037.3522
paralelo30turismo.com.br

05 de outubro – PARATY
Café da manhã no hotel. Saída para passeio pela cidade de
Paraty. O passeio consiste em uma pequena caminhada pelo
Centro Histórico da cidade acompanhado por um guia, que
contará lendas e histórias de séculos passados, passando pelas
principais igrejas, Casa da Cultura, antigos sobrados e ateliês.
Paraty, com suas calçadas “Pé de Moleque”, sobrados coloniais,
cultura maçônica, nos faz voltar até os tempos Aureos do Brasil
colônia, para conhecer a história da cidade, que é considerada
Patrimônio Histórico da Humanidade.
06 de outubro – PARATY/PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno traslado para o
aeroporto para embarque para Porto Alegre. Chegada e .... até a
próxima viagem.
SERVIÇOS INCLUSOS:
• PASSAGEM AÉREA VOANDO GOL • 02 NOITES DE HOSPEDAGEM
EM HOTEL NO RIO DE JANEIRO • 02 NOITES EM POUSADA EM
PARATY COM CAFÉ DA MANHÃ • TRANSPORTE AEROPORTO /
HOTEL / AEROPORTO • PASSEIO PELA CIDADE INCLUINDO O
CORCOVADO COM FLORESTA DA TIJUCA E PÃO DE AÇÚCAR
• PASSEIO A PETRÓPOLIS • TRANSPORTE RIO DE JANEIRO
/PARATY • CITY TOUR EM PARATY • TRANSPORTE PARATY /
AEROPORTO RIO DE JANEIRO

Parcelamento em entrada
+
taxas + 9x sem juros

Rua Independência, 1184
Centro • São Leopoldo

