
  

 RIO DE JANEIRO (RJ) 

 
Rio de Janeiro e Petrópolis 

04 a 08 de setembro de 2022 
Programação: 
 

1º DIA (04/09 –Domingo): Às 12:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves para embarque em vôo GOL G3 2095 ás 15:05hs com destino ao Rio de Janeiro (RJ). 
Previsão de chegada as 18:15hs. Após desembarque, faremos traslado ao hotel categoria turística 
onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Programação noturna livre. 
 

2º DIA (05/09 – Segunda-feira): Às 08:00hs saída para city tour panorâmico visitando o Cristo 
Redentor, Lagoa Rodrigo de Freitas, Catedral Metropolitana, passagem pelo Teatro Municipal, Praias 
de Copacabana e Ipanema, entre outros. Noite: Sugerimos Rio Scenarium. 
  

3º DIA (06/09 – Terça-feira): Às 08h00min saída Rio de Janeiro / Petrópolis onde conheceremos o 
comércio da Rua Tereza, o Museu Imperial, o Palácio de Cristal e a casa de Santos Dumont. Retorno 
ao hotel em horário a combinar. Noite: Sugerimos Feira de artesanato na Praia de Copacabana. 
 

4º DIA (07/09 – Quarta-feira): Às 09h00min saída para a zona portuária onde conheceremos o 
Museu do Amanhã, o AquaRio (o maior aquário da América do Sul) entre outros atrativos. À tarde 
vamos conhecer a famosa Confeitaria Colombo – fundada em 1894 por imigrantes portugueses, lugar 
de iguarias únicas em um lugar singular. Programação noturna a combinar. 
 

5º DIA (08/09 – Quinta-feira): Às 06:00hs acerto de extras do hotel e saída para o aeroporto do 
Galeão para embarque no vôo GOL G3 2100 às 07:10hs com destino a Natal (RN). Previsão de 
chegada às 10:20hs. Fim dos nossos serviços. 
 

 
NOSSO PACOTE INCLUI: 

• 04 diárias em Hotel Categoria turística;  

• Bilhete aéreo voando GOL -  NAT/GIG/NAT;  

• Transporte nos passeios mencionados 
em programa; 

• Guia acompanhante. 

 
 
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$ 4.920,00 à vista ou 10x R$ 492,00 (cartão de credito ou debito); 

• Apto triplo: A Partir de R$ 4.700,00 à vista ou 10x R$ 470,00 (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 


