
Rio Total 
RIO DE JANEIRO, BÚZIOS, PARATY, 

ANGRA DOS REIS E PETRÓPOLIS. 

 

SAÍDAS: 29/01/2020 

DATA DE SAÍDA ESCOLHIDA: 29/01/2020 

TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 08 DIAS / 07 NOITES 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

 

O pacote Rio Total, como o nome já diz é um roteiro 
completo pelas principais cidades turísticas cariocas. 
Com city tour na "Cidade Maravilhosa" visitando Pão 
de Açúcar, Maracanã, Ipanema e Copacabana e 
outras. 
Passeios em Búzios e Paraty com suas belas praias e 
casarões coloniais do século XVII herança da época 
do Círculo do Ouro. Também estão no roteiro Angra 
dos Reis com sua baía de águas claras, ótima para 



um passeio de escuna, e Petrópolis com seus 
palácios e a casa de Santos Dumond. 

 

- -  

 

ROTEIRO 

 

1° Dia – Cidade de Origem / Rio de Janeiro / Paraty 
Apresentação no Aeroporto de origem para saída 
com destino ao Rio de Janeiro. Chegada no 
aeroporto, transfer até Paraty, Acomodação na 
pousada. Noite livre. 
 
2° Dia – Paraty 
Após o café da manhã, tour guiado pelo centro 
histórico conhecendo o belo conjunto arquitetônico 
do séc. XVII com ruas de pedras irregulares e 
casarões que serviram de cenário para filmes e 
novelas. Opção de passeio de escuna pelas belas 
ilhas de Parati (não incluído). Noite livre. Sugestão 
de jantar no centro histórico  
 
3° Dia – Paraty / Angra dos Reis / Rio de Janeiro 
Após o café da manhã, saída pra Angra dos Reis, 
com sua baía de águas claras. Opção de passeio de 
escuna. Após o passeio, saída para o Rio de Janeiro, 



Acomodação no hotel.   
 
4° Dia – Rio de Janeiro 
Após o café da manhã, city tour centro histórico e 
Pão de Açúcar (Sem Ingresso).  
 
5° Dia – Rio de Janeiro / Búzios / Rio de Janeiro 
Após o café da manhã, saída para Búzios, a mais 
charmosa praia brasileira, com lojas sofisticadas e 
destino de artistas, empresários e políticos. Opção 
de aproveitar uma praia de Búzios. 
 
6° Dia – Rio de Janeiro / Petópolis / Rio de Janeiro 
Após o café da manhã, saída para a cidade Imperial 
de Petrópolis, visitando o Palácio Quitandinha, 
Palácio de Cristal, casa de Santos Dumont, Palácio 
Rio Negro e outros (taxas de visitação não incluída). 
 
7° Dia – Rio de Janeiro 
Dia livre, como opcional sugerimos uma caminhada, 
acompanhado de guia local, pelos ruas do centro 
histórico, visitando igrejas, teatros, museus, Arcos 
da Lapa e passeio de Bondinho até o Bairro de Santa 
Tereza, finalizando com um café na famosa 
Confeitaria Colombo. 
 
8° Dia – Rio de Janeiro / Cidade de origem 
Após o café da manhã, desocupação do hotel e saída 
para aeroporto. Chegada e embarque voo para 
cidade de origem. 



 
- - 

 
Documentação: 
É imprescindível que o participante leve documento 
de identidade com foto. 

Menores de 16 anos devem viajar acompanhados 
dos pais ou responsável legal, comprovado 
documentalmente. Na ausência deste, o menor 
deverá portar autorização judicial. 

 

Observações: 
Para o correto andamento da viagem, por motivo 
técnico ou força maior, a ordem dos programas 
poderá ser alterada a critério da empresa ou do 
acompanhante responsável pela excursão, sem 
prejuízo para o passageiro. 
 
Usar roupas e calçados confortáveis desde a saída 
da cidade. 

 

SERVIÇOS 

- Passagem aérea; 
- Transfers aeoporto / hotel / aeroporto; 
- Transfer entre cidades; 
- City tour no Rio de Janeiro, Paraty, Angra dos Reis, 



Búzios e Petrópolis; 
- 5 noites de hospedagem no Rio de Janeiro com 
café da manhã; 
- 2 noites de hospedagem em Paraty com café da 
manhã; 
- Guia acompanhante para grupo superior a 20 
passageiros. 

 

- - 

 

PREÇOS 

 

Valores por Pessoa saindo de Porto Alegre, a partir 
de: 

 

Hotel: Estrela de Paraty e Acapulco Copacabana 

Duplo: R$ 2.817,00 

Triplo: R$ 2.888,00 

Individual: R$ 4.021,00 

 

Estrela de Paraty e Acapulco Copacabana 



 

Valores para menores: 

 
00 a 01 ano e 11 meses: pagam taxas de R$ 70,00. 
02 a 05 anos de idade acompanhando os pais no 
mesmo apartamento: R$ 1.613,00 
 
Taxas: 
Embarque (paga na entrada): R$ 70,00 
 
Obs: Devido a constante variação tarifária dos 
bilhetes aéreos, os valores acima são referencias e 
estão sujeitos à alteração bem como confirmação de 
disponbilidade para os hotéis e serviços 
mencionados. Para outras cidades de origem, 
consulte no buscador abaixo. 
 
Seguro 
*Seguro Viagem até 06 dias (opcional) R$ 27,00 
 
Voos previstos: 

 
29/01/2020: Voo Gol 2117  

Saída Porto Alegre (POA) 13:15h - Chegada Galeão 
(GIG) 15:10h 

 
05/02/2020: Voo Gol 1039  



Saída Santos Dumond (SDU)15:40h –  Chegada 
Porto Alegre (POA) 18:55h 
 
Obs.: Os voos acima são apenas uma previsão. Por 
se tratar de uma promoção, os voos estão sujeitos a 
alterações, podendo o embarque ser pela manhã ou 
à tarde. Na aquisição deste pacote promocional o 
passageiro fica ciente de que os voos só serão 
confirmados na entrega do voucher, não havendo a 
possibilidade de alterações. 
 
Franquia de bagagem disponível para este voo: 1 
peça de mão de até 10 Kg com dimensões máximas 
de 55 cm altura x 35 cm largura x 25 cm espessura, 
incluindo bolsos, rodas e alças e 01 peça 
despachada de até 23kg. 
 
Você quer fazer a marcação antecipada dos 
assentos, garantindo o lugar, conforto e 
conveniência? 
Compre o Assento GOL+ Conforto por R$ 55,00 o 
trecho/por pessoa e tenha as vantagens abaixo: 
 
1- Prioridade no Check-in e no Embarque 
2- Assentos mais espaçosos 
3- Compartimento de bagagem exclusivo 
*Consulte disponibilidade. 
**Valor informado referente a voos com a Cia Aérea 
Gol. 
***Para adquirir marcação de assento antecipada 



com outras Cias Aéreas, consulte disponibilidade e 
valores. 
 
Forma de Pagamento: 
À vista 5% desconto no dinheiro ou Cheque 
Cartão de Credito e Cheque: entrada de 20% 
(Dinheiro ou Cheque) + 9 parcelas sem juros. 
Boleto: entrada de 20% (Dinheiro ou Cheque) + 9 
parcelas sem juros. Sendo que as 3 primeiras 
parcelas deverão ser pagas antes da data do 
embarque 
 
Informação Importante 
Bilhete Aéreo não reembolsável, por se tratar de 
uma tarifa especial. 
Marcação de Assentos antecipada não está 
disponível para os voos deste pacote. Consulte 
valores e disponibilidade. 

  

 

- - 

 

Sabrina Pastorini Alves 

Consultora de Viagens 

Whats app: 54- 9.8119 5719 



  

** Tarifas sujeitas à alteração, sem aviso prévio** 

*** Apenas cotação. Nenhuma reserva foi efetuada. 
*** 

*** Em caso de viagem internacional, confira sua 
documentação – Passaporte com validade mínima 
de 6 meses, Vistos e Vacinas, caso necessário, 
documentação para viagem é de inteira 
responsabilidade do passageiro *** 

***Em caso de cancelamento de viagens por parte 
do cliente, certifique-se das multas contratuais*** 

 

 


