
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, Petrópolis e Angra dos Reis (RJ) 
23 a 28 abril / 2020 

O Rio de Janeiro é uma das cidades brasileiras mais conhecidas do mundo. Repleta de belezas naturais 
e imponentes monumentos, com seus inúmeros atrativos a capital fluminense conquista turistas 
nacionais e internacionais. 
A cidade de Petrópolis é conhecida como um retiro de montanha para os residentes do Rio, com seus 
picos arborizados e quedas de água. No centro, o Museu Imperial exibe mobiliário de época no antigo 
palácio do imperador do século XIX, Dom Pedro II. Nas proximidades, a enorme Catedral de São Pedro 
de Alcântara alberga o mausoléu do imperador e da sua mulher. 
Angra dos Reis é composta por 365 ilhas e um pequeno porto rodeado por uma linha costeira íngreme e 
arborizada. A região é conhecida pelas suas inúmeras praias e pela biodiversidade. 
O pacote inclui: 

 Passagem aérea + tx. de embarque – Fortaleza / Rio de Janeiro / Fortaleza; 

 Transporte terrestre durante todo o período conforme a programação; 

 05 diárias no Hotel Sesc de Copacabana; 

 Passeios descritos no roteiro como inclusos (ingressos não inclusos); 

 05 cafés da manhã e 01 almoço; 

 Passeio na cidade de Petrópolis; 

 Passeio de escuna em Angra dos Reis; 

 Seguro viagem; 

 Guia local e acompanhante credenciado no MTur. 

 
Valores por pessoa:  

Apto Duplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Publico em Geral 

R$ 2.345,00 R$ 2.579,00 R$ 2.697,00 R$ 2.932,00 
 

** SUJEITO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA** 
 
Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 

Parcela mínima de R$ 40,00. 
Dados do vôo: 

 

IDA: 23/04/20 – Quinta-feira VOLTA: 28/04/20 – Terça-feira 

 
AZUL 2885 – FOR / REC – 15:10 / 16:25 
AZUL 4128 – REC / RIO – 17:35 / 20:35  

 
AZUL 4127 – RIO / REC – 13:00 / 15:55 
AZUL 6901 – REC / FOR – 17:40 / 19:05 

 



 
 

 

Programação: 
 

23 ABR (QUI) - FORTALEZA / RIO DE JANEIRO 
Comparecimento ao aeroporto Pinto Martins em Fortaleza as 13:10h para embarque com destino ao Rio 
de Janeiro “Cidade Maravilhosa”. Acomodação no hotel Sesc em Copacabana. Noite livre. Jantar não 
incluso. 
 
24 ABR (SEX) – RIO DE JANEIRO “CORCOVADO e PÃO DE AÇÚCAR” 
Tour panorâmico pelas praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa Rodrigo de Freitas. Em horário 
combinado visita a estátua do Cristo Redentor de onde se pode apreciar uma belíssima paisagem do Rio 
e suas praias (transporte até o Cristo e ingresso não inclusos). Almoço não incluso. A tarde visita ao 
Morro da Urca onde será feita a travessia de bondinho até o Pão de Açúcar apreciando a paisagem e as 
belezas que o Rio de Janeiro tem a oferecer (ingresso não incluso). Retorno ao Hotel em horário 
combinado. Noite livre. Jantar não incluso. 
 
25 ABR (SAB) – MUSEU DO AMANHÃ E JARDIM BOTÂNICO 
Pela manhã o grupo segue para conhecer o Museu do Amanhã, local que alia ciência a linguagem 
expressiva da arte, possui conceito de museu experiencial, no qual o conteúdo é apresentado de forma 
sensorial, interativa e conduzido por uma narrativa (ingresso não incluso). Almoço não incluso. Visita ao 
Jardim Botânico do Rio, local que oferece contato com a natureza bem no meio da cidade. Em horário 
combinado, retorno ao hotel. Jantar não incluso em restaurante. Noite livre. 
 
26 ABR (DOM) – PETRÓPOLIS 
Pela manhã o grupo conhecerá a Serra de Petrópolis, aproximadamente 65 km de distância. Na chegada 
tour panorâmico pela cidade passando pela catedral São Pedro de Alcântara, Casa da Princesa Isabel e 
outros. Visita ao Palácio de Cristal, Palácio Quitandinha (externo), Casa de Santos Dumont e Museu 
Imperial (ingressos não inclusos). Almoço não incluso. Em horário combinado, retorno ao Rio de Janeiro. 
Noite livre. Jantar não incluso. 
 
27 ABR (SEG) – ANGRA DOS REIS 
Pela manhã visita a famosa Angra dos Reis, aproximadamente 155 km de distância, uma ótima opção 
para os que gostam de natureza, história e esportes náuticos. Passeio de escuna e almoço (inclusos). Ao 
final da tarde retorno para o Rio de Janeiro. Noite livre. Jantar não incluso. 
 
28 ABR (TER) - RIO DE JANEIRO / FORTALEZA 
Em horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. 

 
A 

“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos 
diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança.” 

Observações: 
 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) passageiros;  

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem;  

 O passageiro do TSG deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a viagem;  

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto) - é imprescindível que o responsável legal 
esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo cartório;  

 Crianças até 01 ano e 11 meses verificar taxa a ser paga, de 02 a 06 anos 25% de desconto. 
 

 


