
 

 

RIO DE JANEIRO / PETRÓPOLIS / APARECIDA 

 
Saída: 22/JULHO/2023    Retorno: 28/JULHO/2023 

 
1º dia – 22/07 (sábado) – Caxias do Sul x Rio de Janeiro: Saída de Caxias do Sul ás 09h30minh, em 
ônibus leito total, com viagem noturna. 
 
2º dia – 23/07 (domingo) - Rio de Janeiro: chegada ao final da manhã no Rio de Janeiro. Hospedagem 
a partir das 15h00minh. Tarde e noites livres. Pernoite.  
 
3º dia – 24/07 (segunda-feira) - Rio de Janeiro: Café da manhã. City tour pela cidade maravilhosa 
visitando, Ponte Rio-Niterói, centro histórico, final da tarde, regresso ao hotel. Pernoite. Noite livre.  
 
4º dia – 25/07 (terça-feira) - Rio de Janeiro: Café da manhã. Continuação dos passeios visitando Pão 
de Açúcar, Cristo Redentor, Catedral, entre outros, final do dia retorno para hotel. Pernoite. Noite 
livre. 
 
5º dia – 26/07 - (quarta-feira) – Rio de Janeiro: Café da manhã. Dia livre para curtir a cidade 
maravilhosa e as belas praias de Copacabana, Ipanema. Noite livre. 
 
6º dia – 27/07 - (quinta-feira) - Rio de Janeiro x Petrópolis x Rio de Janeiro: Café da manhã. Saída 
com destino a Petrópolis, chegada e visita ao Quitandinha, Museu Imperial, casa de Santos Dumont e 
cervejaria Bohemia, final do dia regresso para o Rio de Janeiro. Pernoite. Noite livre.  
 
7º dia – 28/07 - (sexta-feira) – Rio de Janeiro x Aparecida x Caxias do Sul: Café da manhã. 
Desocupação do hotel e início da viagem de regresso, com parada no Santuário de Aparecida, tempo 
de visita, final da tarde, saída, viagem noturna... 
 
8º dia – 29/07 - (sábado): Chegada à tarde, diretamente ao mesmo local de embarque.  

Fim de nossos serviços! Obrigada! Até a próxima viagem... 
 
INCLUI:  

 Transporte de ida e volta em DD ônibus leito turismo,  
 05 pernoites no Rio de Janeiro (Hotel Copasul – www.copasul.com.br - praia de Copacabana), 

05 cafés da manhã,  
 Tour em Petrópolis,  
 visita a Aparecida do Norte,  
 city tour no Rio de Janeiro com guia local,  
 guia acompanhante,  
 seguro viagem.  

 
NÃO INCLUI: compras, gastos pessoais, frigobar, refeições, bebidas nas refeições,  ingressos para os 
atrativos e tudo o que não estiver descrito no item acima: INCLUI. 
 

http://www.copasul.com.br/


 
 
 
 
 
Investimento: 

por pessoa em apto duplo / triplo: R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais). 
criança (valores válidos com a criança compartindo com 02 adultos mesmo no apto): 
ATÉ 04 ANOS – SEM CUSTO VIAJANDO NO COLO, ocupando poltrona – R$ 950,00. 
DE 05 A 07 ANOS – DESCONTO DE 10%. 
 
Formas de pagamento:  
# até 09 x no cartão (com início do pagamento em fevereiro de 2023) 
# à vista: com 5% de desconto. 

 
IMPORTANTE:  

 Para melhor andamento da viagem a ordem dos passeios poderá ser alterada. 
 De acordo com a legislação vigente, maiores de 12 anos, só poderão viajar com documento de 

identidade. 
 Para o embarque é obrigatória à apresentação do documento anteriormente informado. São 

permitidos somente documentos originais.  
 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente a Lei Nº 8.069 de 1990, Art 250. 

Menores de 18 anos só poderão hospedar-se acompanhados de ambos os pais ou responsáveis 
legais ou com autorização escrita desses, sendo obrigatório o fornecimento ao Hotel dos 
documentos que comprovem tal condição.  

 As diárias na rede hoteleira iniciam às 15h terminando às 11h do dia seguinte. 
Excepcionalmente e conforme disponibilidade de apartamentos, a hospedagem poderá ocorrer 
antes do início da diária. 

 
 
 
 


