
 

 RIO DE JANEIRO (RJ) 

Natal, Rio de Janeiro, Búzios, Angra 
dos Reis, Paraty, Natal 

10 a 15 de agosto de 2022 
Programação: 
 

1º DIA (10/08 – Quarta-feira): Às 12:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves para embarque às 14:55hs no voo GOL G3 2095 com destino ao Rio de Janeiro (RJ). Previsão 
de chegada às 18:05hs. Na chegada ao Rio de Janeiro, faremos traslado ao hotel categoria turística 
onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Programação noturna a 
combinar 
 

2º DIA (11/08 – Quinta-feira): Às 08:00hs saída para city tour panorâmico visitando o Cristo 
Redentor, Morro do Pão de Açúcar, Lagoa Rodrigo de Freitas, Catedral Metropolitana, passagem 
pelo Teatro Municipal, Praias de Copacabana e Ipanema, entre outros. Programação noturna: Bares 
e restaurante do Bairro da Lapa 
 

3º DIA (12/08 – Sexta-feira): Às 08:00hs 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 várias 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, retorno ao Rio de Janeiro no final da tarde.  
 

4º DIA (13/08 - Sábado): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Angra dos Reis 
(RJ). Neste dia, faremos parada em Angra dos Reis para passeio de escuna (Opcional, não incluso 
no pacote) na baia de Angra dos Reis em direção à Ilha Grande com 3 paradas para banho na Praia 
de Cataguazes, Lagoa Azul e Freguesia de Santana. Após passeio, seguiremos à Paraty (RJ) onde 
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. 
Programação noturna: Sugerimos Bares e restaurantes do centro da cidade 
 

5º DIA (14/08 – Domingo): Às 08:00hs saída para passeio de escuna (Opcional, não incluso no 
pacote) afim de conhecermos as mais belas praias de Paraty. O passeio tem duração de cerca de 4 
horas, onde teremos a oportunidade de mergulharmos em um verdadeiro aquário natural, com aguas 
limpas, através das quais é possível observar a vida marinha. Programação noturna: Sugerimos 
Bares e restaurantes do centro da cidade 
 

6º DIA (15/08 – Segunda-feira): Pela manhã, faremos city tour pelo centro histórico onde 
passaremos por 4 igrejas, casarões antigos, contando lendas e a história de séculos passados. Às 
14:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao Rio de Janeiro (RJ). Previsão de chegada 
às 19:00hs onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel 
categoria turística.  
 

7º DIA (16/08 – Terça-feira): Às 03:00hs acerto de extras do hotel e saída com destino ao 
Aaeroporto Internacional do Galeão para embarque às 05:25hs no voo GOL G3 2100 com destino à 
Natal (RN). Previsão de chegada às 08:35hs. Fim dos nossos serviços. 



 
 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 

 04 diárias em hotel categoria turística no Rio 
de Janeiro (RJ); 

 02 diárias em hotel categoria turística em 
Paraty (RJ);  

 Bilhete aéreo voando GOL -  NAT/RIO/NAT; 

  Guia de turismo (EMBRATUR); 
 

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 e 
alteração sem aviso prévio): 

 Apto duplo: A Partir de R$ 5.800,00 à vista ou 10x R$ 580,00 (cartão de credito ou debito); 

 Apto triplo: A Partir de R$ 5.700,00 à vista ou 10x R$ 570,00 (cartão de credito ou debito); 
*A excursão poderá ser paga nos cartões Visa, Hiper ou Mastercard. 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS:  AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 
      Site: www.avellartour.com.br    
      E-mail: avellartour@ig.com.br 


