
 
 

Circuito Serras, Lagos e Mar 
 

Natal, Rio de Janeiro, Búzios, Armação de Búzios, 

Araruama, Conservatória, Passa Quatro, Paraty, Rio 
de Janeiro, Natal 

09 a 19 de julho de 2022 
Programação: 
1º DIA (09/07 - sabado): Às 00h30 apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio 
Alves para embarque às 02h30 no voo LATAM LA 3641 / 3320 com destino ao Rio de Janeiro (RJ). 
Previsão de chegada às 07:55. Após desembarque, faremos traslado ao hotel para acomodação em aptos 
duplos e triplos (Conforme reserva). À tarde, faremos visita ao Museu do Amanhã e a Roda Gigante Yup 
Star Rio. Programação noturna: Bares e restaurantes no Bairro da Lapa 
 

2º DIA (10/07 – Domingo): Às 08h00 saída para city tour faremos city tour panorâmico visitando o Cristo 
Redentor, Morros do Pão de Açúcar, Lagoa Rodrigo de Freitas, Teatro Municipal, Catedral Metropolitana, 
Praias de Copacabana e Ipanema, entre outros. Programação noturna: Sugerimos ao grupo ida à Feirinha 
de Artesanato em Copacabana 
 

3º DIA (11/07 – Segunda-feira): Dia dedicado para curtirmos à Praia de Copacabana onde podemos 
desfrutar de um ótimo banho de mar, caminhar pelo calçadão até a famosa confeitaria colombo, localizado 
no Forte de Copacabana, e se sentir uma estrela de TV num cenário de novela das oito. Programação 
noturna a combinar  
 

4º DIA (12/07 – Terça-feira): Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Búzios (RJ) num 
trajeto de cerca de 02h30 de viagem, chegaremos a um dos balneários mais sofisticados do Brasil – tendo 
sua fama reconhecida internacionalmente. Ao chegarmos à Búzios – distante 181km do Rio de Janeiro, 
caminharemos pelas ruas de pedras até a praia da armação onde iniciaremos um passeio de Escuna 
(Opcional, não incluso no pacote) pelas praias da Ilha Feia – que de feia só tem o nome – sendo 
cercada por aguas cristalinas e vasta flora e fauna. Em seguida, passaremos pela praia da Tartaruga e 
Tartaruguinha – nome dado por ser uma área ideal para desova de varias espécies de Tartarugas. 
Visitaremos também as praias da Azeda e Azedinha e Praia dos Ossos. Finalizamos o passeio com tempo 
para caminharmos pela charmosa Rua das Pedras para fotografarmos e fazermos compras nas inúmeras 
lojas existentes no local. Após passeio, faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme 
reserva) em hotel categoria turística na região dos lagos. Pernoite  
 

5º DIA (13/07 – Quarta-feira): Pela manhã, saída para dia de lazer em Araruama na Região dos Lagos. 
Desfrutaremos dos mais 30 mil m² de diversão existentes no Sitio Ilha do Lazer – maior complexo 
turístico de lazer na região dos Lagos, unindo belezas naturais e diversão para toda família. O parque 
dispõe de atrações aquáticas, como: Piscinas para todas as idades, Lago para pedalinho, caiaque e 
bicicletas aquáticas. Além de atrações para relaxar (Redário, ampla área verde com planta nativas e 
frutíferas) e admirar, Como: Mini Zoológico, viveiro de aves exóticas, aves aquáticas e um lindo Pavão 
Real. Retorno ao hotel em Búzios. Pernoite 
 

6º DIA (14/07 – Quinta-feira): Pela manhã, sairemos com destino à Arraial do Cabo onde faremos um 
passeio de barco até a Ilha e Praia do Farol. Com duração média de 3 horas em passeio (Opcional, não 
incluso no pacote), é bom sairmos cedo pois é limitado a quantidade de pessoas permitidas a entrar na 
ilha. Além da praia do farol, o passeio também faz parada nas Prainhas do Pontal da Atalaia, e passa por 
pontos turísticos como a Gruta Azul, a Fenda de Nossa Senhora, a Gruta do Amor, a Cratera do Meteorito 
e a Pedra do Macaco. Com ultima parada na Praia do Forno. Retorno ao hotel em Búzios no final da tarde. 
 

7º DIA (15/07 – Sexta-feira): Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Conservatória 
(RJ), conhecida mundialmente como a cidade dos seresteiros. Previsão de chegada às 14h00 onde 
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. À noite, 



participaremos do cortejo de seresta que acontece todos os fins de semanas com concentração na Casa 
de Cultura e saída pelas ruas da cidade recitando os poemas e canções de amor. Pernoite  
 

8º DIA (16/07 – Sábado): Pela manhã, acerto de extras no hotel e saída com destino à Passa Quatro 
(MG) – localizada no sul Minas na região das Terras Altas da Mantiqueira. Previsão de chegada 12h00. 
Após almoço, faremos acomodação em aptos duplos e triplo (Conforme reserva) no Hotel Serra Azul ou 
similar. À tarde, faremos city tour histórico e cultural pelo conjunto arquitetônico existente na cidade, como: 
Casa da Cultura e biblioteca Publica Municipal. Programação noturna a combinar 
 

9º DIA (17/07 – Domingo): Pela manhã, faremos passeio de Trem Maria saindo da histórica Estação de 
Passa Quatro com parada na estação de Manacá – seguindo até a estação Fulgêncio – Alto da Serra da 
Mantiqueira, junto a entrada do túnel na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Está 
ferrovia foi inaugurada por Dom Pedro II no século XIX. Neste passeio, passaremos por cenários 
deslumbrantes: Floresta de Mata Atlântica e muitas montanhas, vales e riachos. Às 14:00hs acerto de 
extras no hotel e saída com destino à Paraty (RJ). Previsão de chegada às 18:00hs onde faremos 
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. Noite: Sugerimos 
ida aos bares e restaurantes nas charmosas ruas de pedra do centro de Paraty. Pernoite 
 

10º DIA (18/07 – Segunda-feira): Pela manhã, faremos city tour histórico e panorâmico pontos turísticos 
da cidade de Parati, conhecida mundialmente por sua arquitetura colonial, suas belas praias e a tão 
famosa cachaça. O passeio pela cidade pode é feito a pé, passando pela casa da cadeia, Igreja de Santa 
Rita dos Pardos Libertos (próximo ao cais do porto), casa de cultura, Igreja Nossa Senhora das Dores, 
Matriz Nossa Senhora dos Remédios e o casarão da Câmara Municipal. Programação noturna: Sugerimos 
Bares e restaurantes do centro da cidade  
 

11º DIA (19/07 – Terça-feira): Às 09h00 acerto de extra no hotel e saída com destino ao Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro para embarque as 17:00hs no voo LATAM LA 3533 / 3640 com 
destino a Natal (RN). Previsão de chegada as 01:35hs do dia 20/07. Fim dos nossos serviços. 

 
NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus de turismo com ar, dvd, som, 
frigobar; 

 03 diárias no Rio de Janeiro em Hotel 
categoria turísticas; 

 03 diárias em Búzios em hotel categoria 
turística; 

 01 diárias em Conservatória (RJ) em 
hotel categoria turística; 

 01 diárias em hotel categoria turística em 
Passa Quatro (MG); 

 02 diárias em Paraty em hotel categoria 
turística; 

 Entrada Sitio Ilha do Lazer em Araruama; 

 Bilhete aéreo voando LATAM: 
NAT/GIG/NAT; 

 Guia acompanhante e local. 
 

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro 

 

PREÇO POR PESSOA: (Parte terrestre + Parte Aérea – voando GOL sujeito a reajuste sem 
aviso prévio) 

 Apto duplo: R$ 7.600,00 ou 10x R$ 760,00 (Cartão de Credito ou Debito); 

 Apto triplo: R$ 7.400,00 ou 10x R$ 740,00 (Cartão de Credito ou Debito); 
*A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa e Mastercard.  

  

INFORMAÇÕES:                          Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)           
Site: www.avellartour.com.br  

 Facebook: Avellartour  

 Instagram: @AvellartourOficial  
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br  

 

http://www.avellartour.com.br/

