
 
 PARATY/RJ – ROTA IMPERIAL E CAMINHO DO OURO 

FERIADO DIA DA CRIANÇA  
08 a 12/10/2021 

 
Bela c idade colonia l, considerada Patr imônio Histór ico Nacional, preserva até hoje os seus inúmeros encantos naturais 

e arquitetônicos.  Passear pelo  Centro Histór ico  de Paraty é entrar  em outra época, onde o caminhar é vagaroso devido 

às pedras "pés-de-moleque" de suas ruas.   

As construções de seus casarões e igre jas traduzem um esti lo de época e os misteriosos símbolos maçônicos que 

enfei tam as suas paredes nos levam a imaginar  como seria a vida no Brasil  de antigamente. A proib ição do tráf ego de 

automóveis no Centro contr ibui  para esta viagem pelo "Túnel do tempo"  

 
 

1º DIA (SEXTA – 08/OUT) – VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES X PARATY/RJ 
Apresentação para embarque em local escolhido. Viagem noturna com parada técnica e café da manhã em local determinado pelo guia. 

 
2º DIA (SÁBADO – 09/OUT) – PARATY/RJ  
Chegada em Paraty/RJ por volta de 10:00h, onde deixaremos as malas no hotel (apartamentos liberados a partir das 14:00h) e teremos tempo  
para almoço e logo retornaremos ao hotel para check in. As 16:00h todos na recepção do hotel para um city tour no Centro Histórico de Paraty,  
cidade, que hoje é monumento Histórico Nacional e candidata a Patrimônio Histórico Mundial, e ainda mais, patrimônio natural por estar 65% 
da área do município dentro do parque nacional da Serra da Bocaina. (duração 02 horas). Noite livre. Pernoite.  
 

3º DIA (DOMINGO – 10/OUT) – PARATY/RJ  
Após café da manhã saída para um maravilhoso passeio de escuna pela Baía de Paraty, onde visitaremos diversos locais do arquipélago (Praia 
do Lula, Ilha Comprida, Praia Vermelha e Lagoa Azul), sendo que em uma dessas paradas poderemos fazer o mergulho. O almoço será servido 
a bordo, não incluso no pacote. Retornaremos no final de tarde (duração 06 horas). Noite Livre.  
  

4º DIA (SEGUNDA – 11/OUT) – PARATY/RJ  
Após café da manhã teremos como opcional o passeio de “Jeep Tour” pela Mata Atlântica, Circuito de Cachoeiras de Alambiques de Paraty, 
onde visitaremos a Cachoeira de Pedra Branca, Cachoeira do Tobogã, Poço do Tarzã, Alambiques e Exposição de Bromélias. Passeio opcional 
e deverá ser adquirido com o guia. Retorno ao hotel no final da tarde. Noite livre. Pernoite.  
 

5º DIA (TERÇA – 12/OUT) – PARATY/RJ X VILA VELHA/ES X VITÓRIA/ES 
Após café da manhã todos de malas prontas na recepção do hotel para nossa viagem de retorno, com previsão de chegada em Vitória e Vila 
Velha para 23:00h.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paraty.com.br/centro_historico.asp
http://www.paraty.com.br/igrejas.asp


 
 
 
PACOTE INCLUI:  
  Transporte em ônibus Leito Total; 
  03 (três) noites de hospedagem na Pousada Villa Harmonia com café da manhã; 
  City Tour em Paraty no Centro Histórico de Paraty 
  Passeio de Escuna (*incluso no pacote) ,  
  Serviço de Bordo;  
  Seguro Viagem; 
  Guia credenciado ao MTUR acompanhando o grupo; 

 
 
 
VALOR POR PESSOA:  

Hotel Regime Categoria Individual Duplo Triplo Criança¹ 

Pousada Villa 
Harmonia 

Café da Manhã Superior 2.229 1.490 1.460 
683 

Crianças de 0 a 05 anos e 11 Meses Free (viajando no colo dos pais) /  
Criança¹ - Criança de 0 a 05 anos e 11 meses viajando em assento exclusivo apartamento.    

 
 
Embarques:  
19:00h – Vitória – Bobs – Praça dos Namorados 
19:45h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
21:00h – Guarapari (rodoviária) 
23:00h – Cachoeiro de Itapemirim (Safra) 


