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Aparecida, Rio de Janeiro e Petrópolis | 15 DE JUNHO DE 2022

CAMINHO DA FÉ
A cidade de Aparecida, também conhecida como Aparecida do Norte, está localizada no Circuito
Turístico Religioso no interior do estado de São Paulo e é a parada Caminho da Fé. Um destino
belíssimo e especial para quem busca conexão com a religião católica. Um lugar, transpira paz e
harmonia para refletirmos sobre a vida. O nosso tour ainda passa pela cidade maravilhosa do Rio
de Janeiro e Petrópolis.

PROGRAMAÇÃO
1º Dia, quarta-feira, 15/06/2022 - São Miguel do Oeste, SC
Saída de São Miguel do Oeste às 9, em Ônibus Leito Total, pernoite em transito;

2º Dia, quinta-feira, 16/06/2022 - 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, 12h retorno para o hotel para almoço (incluso), após o almoço
tarde livre. 19h00 jantar no hotel (incluso)
3º Dia, sexta-feira, 17/06/2022 - Rio de Janeiro, RJ
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 escadaria Selarón. Pernoite no Rio
de Janeiro - Hotel Rio Lancaster - Noite livre
4º Dia, sábado, 18/06/2022 - Petrópolis, RJ
7h após café da manhã (incluso) saída para Petrópolis/RJ, visita ao Museu Imperial, Palácio de Cristal, Casa
de Santos Dumond, arquitetura histórica das residências e compras nas malharias da Rua Tereza, feiras de
antiguidade, charretes. Almoço não incluso. 17h retorno – noite em trânsito.
5º Dia, domingo, 19/06/2022 - São Miguel do Oeste, SC
Chegada prevista em São Miguel do Oeste, SC, às 19h. (almoço em trânsito não incluso).

DATA
Saída em 15 de junho de 2022.

INCLUI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte em ônibus leito total com saída de São Miguel do Oeste/SC;
1 noite de hospedagem em Aparecida (15 a 16/06);
Café, almoço e jantar em Aparecida (16/06);
Ingresso para o Corcovado no Rio de Janeiro (17/06);
Ingresso para o Pão de Açúcar (17/06);
City tour no Rio de Janeiro (com guia local);
1 noite de hospedagem no Rio de Janeiro com café da manhã (17 a 18/06);
City tour em Petrópolis – com guia local.
Parte aérea ida e volta.

NÃO INCLUI
Refeições e ingressos não mencionados no progama acima.

IMPORTANTE
Levar: roupas leves, protetor solar, chapéu/boné.

VALOR POR PESSOA
R$ 1.800,00 em apartamento duplo;
R$ 1.750,00 em apartamento triplo.
Observações:
O roteiro está definido dentro de condições normais de clima, tráfego, situação política e sanitária. Qualquer alteração necessária para segurança, melhoria ou força maior, será facultada a Extremo Oeste Tur
efetuar, procurando sempre zelar, respeitar e cumprir o presente roteiro.

