Saída: 02 de Março de 2019

03º DIA (04/03) | RIO DE JANEIRO

Duração: 04 dias
Rio de Janeiro
01º DIA (02/03) | RIO DE JANEIRO
Traslado de chegada em regular do Aeroporto do Rio
ao Hotel na Zona Sul da cidade.

02º DIA (03/03) | RIO DE JANEIRO
Café da amanhã no hotel e dia livre. Sugerimos um
passeio ao Corcovado, percorrendo a Floresta da
Tijuca em vista panorâmica, a maior floresta urbana
do mundo, em uma viagem belíssima.
Após a descida um city tour pelo Maracanã, palco de
grandes momentos do futebol brasileiro e mundial
depois visitaremos à Escadaria Selarón, também
conhecida como Escadaria do Convento de Santa
Teresa e oficialmente como Rua Manuel Carneiro,
fica localizada entre os bairros de Santa Teresa e
Lapa, na cidade do Rio de Janeiro finalizando com a
Igreja da Candelária que é um dos principais
monumentos religiosos da cidade, tradicional palco
de casamentos da sociedade carioca.

Café da manhã e dia livre para aproveitar a cidade.
À noite assistiremos do Camarote Vip o desfile do
grupo especial das Escolas de Samba do Rio de
janeiro, este fica no Setor 5 B Especial, é um andar
totalmente privativo e EXCLUSIVO, localizado no
lado ímpar, bem no meio da avenida, onde as escolas
param para se exibir em frente ao módulo dos
jurados. Uma área de 54.81 m2 tudo organizado pela
Carnaval Turismo, empresa que atua no segmento
de eventos e receptivo do Rio de Janeiro há 29
ANOS, Os camarotes dos Setores Especiais, são os
únicos da Marquês de Sapucaí, com toilettes
privativos dentro dos camarotes, além de recepção,
área de cozinha, guarda volume e apoio de Buffet.
Uma área restrita e privilegiada onde é oferecido
Buffet com mesa de Frios, comida japonesa, jantares
especiais com entrada, prato principal e sobremesa,
open bar de Wisky 12 anos a vinhos importados.
Pelo estilo, elegância e qualidade nos serviços, os
camarotes
da CARNAVAL
TURISMO são
considerados de altíssimo padrão na Marquês de
Sapucaí.

VALOR DO PACOTE A PARTIR DE:

04º DIA (05/03) | RIO DE JANEIRO
Café da amanhã no hotel e dia livre. Sugerimos um
passeio ao Pão de Açúcar que é um dos cartões
postais mais conhecidos do Rio de Janeiro. Ele é, na
verdade, um parque turístico que envolve duas
montanhas – o morro da Urca e o próprio Pão de
Açúcar - e dois teleféricos que fazem o trajeto entre
a praia Vermelha e os dois morros.

Acomodação dupla Standard
R$ 10.798
Acomodação tripla Standard
R$ 10.415
Acomodação single Standard
R$ 13.194
Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamentos sujeitos
a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para o
período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 10 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 09 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 01 mês antes do
embarque).
Entrada de R$ 2.158 + taxas e saldo em 09 parcelas
de R$ 960.
(com base em acomodação dupla.)

05º DIA (06/03) | RIO DE JANEIRO
Café da amanhã no hotel e em horário apropriado
transfer ao aeroporto para regresso à cidade de
origem.
O PROGRAMA INCLUI:
 4 noites de Hospedagem café da amanhã em
hotel de categoria 4*
 Traslado de chegada
 Ingresso com transporte ao Camarote Vip da
Carnaval Turismo open bar no desfile do grupo
especial.

NECESSÁRIO:
• Identidade para brasileiros ou cópia do Passaporte
para passageiro estrangeiro.
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO:
Cotação em BASE regular, ingresso cotado em valor
de 1º lote.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Copacabana – Pestana Rio Atlântica

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

