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Aparecida, Rio de Janeiro e Petrópolis | JUNHO DE 2020

TIPICAMENTE BRASILEIRO
Preparamos um roteiro tipicamente brasileiro para você aproveitar o feriado de Corpus 
Christi. O nosso tour passa por Aparecida, local que fica a Basílica Nova de Aparecida, 
que recebe durante o ano cerca de 9 milhões de visitantes. A cidade é conhecida pelo 
vínculo a imagem da Nossa Senhora, encontrada por alguns pescadores em 1717. Após, 
seguiremos viagem para o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, para conhecer um dos 
pontos turísticos mais famosos do mundo: Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. O bom 
do clássico não pode faltar, ainda conheceremos Petrópolis, na serra do Rio de Janeiro, 
onde fica o Museu Imperial, Palácio de Cristal entre outros locais que preservam a ar-
quitetura histórica da região.

PROGRAMAÇÃO 

10/06/20 - São Miguel do Oeste, SC

Saída de São Miguel do Oeste, às 10h e Francisco Beltrão, às 13h em Ônibus Leito Total. Pernoite em trânsito.



11/06/20 - Aparecida, SP

Chegada em Aparecida por volta de 7h, hospedagem no hotel e café da manhã (incluso). Manhã livre para 

visitar Basílica velha e sala dos milagres. Às 12h, retorno para o hotel para almoço (incluso), após o almoço 

tarde livre. Às 19h, jantar no hotel (incluso).

12/06/20 - Rio de Janeiro, RJ

Às 4h, saída para Rio de Janeiro. Parada para o café da manhã na estrada (não incluso), visita no Corcovado 

e Pão de Açúcar (ingressos inclusos). Almoço no Rio de Janeiro (não incluso). City tour pelo Rio, passando 

pelos principais pontos, visita externa no Maracanã e parada na Lapa, visita na escadaria Selarón. Pernoite 

no Rio de Janeiro - Hotel Rio Lancaster - Noite livre.

13/06/20 - Petrópolis, RJ

Às 7h, após café da manhã (incluso) saída para Petrópolis, visita ao Museu Imperial, Palácio de Cristal, 

Casa de Santos Dumont, arquitetura histórica das residências e compras nas malharias da Rua Tereza, 

feiras de antiguidade, charretes. Almoço não incluso. Às 17h, retorno – noite em trânsito.

14/06/20 - Francisco Beltrão, SC > São Miguel do Oeste, SC

Chegada prevista em Francisco Beltrão, às 17h e São Miguel do Oeste, às 20h (almoço em trânsito não incluso).

DATA

Saída em 10 de junho de 2020 e retorno no dia 14 de junho de 2020.

INCLUI

• Transporte em ônibus leito total;

• 1 noite de hospedagem em Aparecida;

• Café, almoço e jantar em Aparecida;

• Ingresso para o Corcovado no Rio de Janeiro;

• Ingresso para o Pão de Açúcar;

• City tour no Rio de Janeiro (com guia local);

• 1 noite de hospedagem no Rio de Janeiro com café da manhã;

• City tour em Petrópolis - com guia local.

VALOR POR PESSOA

Em apartamento duplo R$ 1.800,00

Em apartamento triplo R$ 1.750,00

Em apartamento quadruplo R$ 1.650,00

Parcelamento em até 6x em cheque ou boleto bancário.

Observação: Valor válido para grupo de no mínimo 30 pessoas.


