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Com suas praias deslumbrantes e montanhas dramáticas, com samba e bossa nova como trilha sonora, é fácil se apaixonar pelo 
Rio de Janeiro. Eternizada pela música, a Praia de Ipanema continua sendo um lugar incrível para passear, tomar sol, ver e ser 
visto. A maior estátua Art Déco do mundo, o Cristo Redentor, recebe os que visitam o Corcovado. A celebração anual do Carnaval 
no Rio é uma festa exuberante, com uma extravagância de música, dança e fantasias. 

 

1º DIA (SEXTA – 12/NOV) – VITÓRIA/ES X RIO DE JANEIRO/RJ 
Apresentação para embarque em local determinado para viagem ao Rio de Janeiro “Cidade Maravilhosa”. Viagem noturna em 
ônibus Leito Total com serviço de bordo. Faremos parada técnica em ponto de apoio para café da manhã. 
  
2º DIA (SÁBADO – 12/NOV) – RIO DE JANEIRO/RJ 
Chegada no Rio de Janeiro pela manhã, onde iniciaremos o dia fazendo um tour pela Cidade visitando o Museu do Amanhã 
(ingresso incluso), zona revitalizada do Pier Oscar Niemeyer “Píer Mauá”, Aquário do Rio de Janeiro (ingresso não incluso) e Roda 
Gigante “Rio Star” (ingresso não incluso). A tarde seguiremos para ao hotel .Check in e acomodação. Noite livre e temos como 
sugestão conhecer os restaurantes e barzinhos do bairro mais boêmio do Rio de Janeiro “Lapa”, todos localizados bem próximo ao 
nosso hotel. Pernoite. 
  
3º DIA (DOMINGO – 14/NOV) – RIO DE JANEIRO/RJ 
Após café da manhã saída para visita ao Morro do Corcovado, onde está o monumento do Cristo Redentor, símbolo da Cidade do 
Rio de Janeiro e do Brasil e considerado uma das sete maravilhas do mundo. Na oportunidade faremos a subida de trem, pois, 
além de se deslumbrar ao ver pelas janelas uma linda paisagem do Rio de Janeiro, o passageiro faz um passeio através da história 
do Brasil. Inaugurado em 1884 pelo Imperador D. Pedro II, o Trem do Corcovado já levou papas, reis, príncipes, presidentes da 
república, artistas e cientistas em seus vagões. 
E quem viaja pela Estrada de Ferro do Corcovado ajuda a manter a floresta: o trem é elétrico e, por isso, não polui; além disso, 
parte da arrecadação da bilheteria é destinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIo) e para a 
conservação da mata (passeio incluso no pacote). Após o passeio, seguiremos para o almoço. 
Na parte de tarde seguiremos para a Praia Vermelha, onde está localizado o teleférico mais famoso do Rio de Janeiro, o “Bondinho”, 
que tem a estação na Praia Vermelha e faz ligação com o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Não é por acaso que o Pão de 
Açúcar tem uma das vistas mais lindas da Cidade Maravilhosa. De lá, é possível ver o Cristo Redentor, as praias 
do Leme, Copacabana, Ipanema, Flamengo e Leblon, a Pedra da Gávea, Botafogo, o centro da cidade, o aeroporto Santos 
Dumont, Niterói e muito mais. O passeio tem duas etapas. A primeira delas é a parada no Morro da Urca, que tem 220 metros 
de altura. Depois, é necessário pegar um outro bondinho para chegar até o Pão de Açúcar, que possui 396 metros. Cada viagem 
do bondinho dura 3 minutos e tem capacidade para 65 passageiros (*Ingresso do Bondinho não incluso no pacote). Após tempo 
destinado a visitação no Bondinho, seguiremos para a Praia de Copacabana, uma das mais famosas do mundo, onde teremos 
tempo para uma caminhada no calçadão e tomar aquela água de côco, apreciando o Pôr do Sol. Retornaremos ao hotel no final 
tarde. Noite livre. Pernoite. 



  
 
 
 
4º DIA (SEGUNDA – 15/NOV) – RIO DE JANEIRO/RJ X VITÓRIA/RJ 
Após café da manhã, todos de malas prontas na recepção para check out. Sairemos do hotel e passaremos pela Escadaria Selarón 
no bairro Santa Teresa (fotos) e depois Arcos da Lapa (fotos), após seguiremos para o Jardim Botânico onde poderemos passear  
pela casa das orquídeas, palmeiras imperiais e vitórias-régias. Ali perto, no exuberante Parque Lage, estão as trilhas arborizadas 
que levam do Morro do Corcovado. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ – foi fundado em 13 de junho de 1808. Ele surgiu 
de uma decisão do então príncipe regente português D. João de instalar no local uma fábrica de pólvora e um jardim para 
aclimatação de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. Hoje o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro – nome que recebeu em 1995, é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e constitui-se como um dos 
mais importantes centros de pesquisa mundiais nas áreas de botânica e conservação da biodiversidade. Acompanhando a história 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro até os dias de hoje, é possível perceber que ela tem sempre estreita relação com a agenda 
de interesses e preocupações em nível nacional e mundial. A própria iniciativa de sua criação era uma resposta ao contexto 
econômico e político em que Portugal e o Brasil, como sua colônia, estavam inseridos no início do século XIX (ingresso incluso). 
Ao término de nossa visita iremos almoçar e depois faremos nossa viagem de retorno a Vitória, com chegada prevista para o final 
da noite. 
 
 
   PACOTE INCLUI:  
– Transporte em Ônibus Leito Total; 
– 02 (duas) noites de hospedagem com café da manhã; 
– City Tour no Rio de Janeiro; 
– Ingresso do Museu da Amanhã, Trem do Corcovado e Jardim Botânico; 
– Serviço de Bordo; 
– Seguro Viagem; 
– Guia acompanhante credenciado ao MTUR; 
 

VALOR EM R$ POR PESSOA: 

Hotel Regime Categoria Individual Duplo Triplo Criança ¹ 

Vila Galé Lapa  Café da Manhã Standard 1.730 1.260 1.230 740 

Crianças¹ - Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses 
Crianças de 0 a 05 anos e 11 meses – Free (viajando no colo dos pais) 
. 
EMBARQUES: 
22:00h – Bobs – Praça dos Namorados 
22:30h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias   
23:30h – Guarapari – Rodoviária 
00:45h – Cachoeiro de Itapemirim – Safra -  Posto Shangrilá 
 
 


