RIO DE JANEIRO E APARECIDA

Rodoviário 06 dias | 03 noites – Grupo Lucretur
De 27/03/2019 a 01/04/2019 – Saída de Braço do Norte SC

Roteiro programado
Sobre o destino: Apreciado no mundo inteiro por ser uma cidade feliz com paisagens
deslumbrantes e belezas naturais, o Rio de Janeiro é um dos melhores lugares para viajar
durante as férias, feriados ou até mesmo um rápido final de semana, já oferecem diferentes
atrações e passeios que agradam a todas as idades, gostos e bolsos. Visitaremos também O
Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, é considerado maior Santuário no
mundo dedicado a Maria.
1º DIA: 27/03 (quarta) BRAÇO DO NORTE (SC) / RIO DE JANEIRO (RJ)
1283 km
Saída ás 09:30h local a combinar em ônibus Leito Total, equipado com completo serviço de
bordo com destino ao Rio de Janeiro a onde, não falta o que fazer, o que visitar e o que rever
na cidade do Rio de Janeiro, que não por acaso ostenta o rótulo de maravilhosa. Além das
praias e de seus outros dois ícones geográficos – o Corcovado e o Pão de Açúcar – o Rio vem
ganhando uma série de atrativos culturais e gastronômicos, bem como incrementando sua
rede hoteleira, já no embalo dos dois grandes eventos esportivos dos quais foi protagonista:
a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Pernoite em deslocamento.

2º DIA: 28/03 (quinta) RIO DE JANEIRO (RJ)
120 km
Chegada no Rio prevista para as 8:00hs da manhã. Ao chegar, iniciaremos nosso City Tour.
Logo após o almoço, daremos entrada no hotel. Em horário a combinar, saída do hotel para
darmos continuidade ao nosso passeio na cidade maravilhosa. Noite a combinar.
Pernoite em Rio de Janeiro.
3º DIA: 29/03 (Sexta) RIO DE JANEIRO (RJ) /APARECIDA (SP)
262 km
Após o café da manhã, daremos continuidade ao City Tour no Rio de Janeiro, conhecendo os
principais pontos turísticos como: Pão de Açúcar e o Corcovado, as praias do Leblon,
Botafogo, Ipanema, Barra da Tijuca e Copacabana, Ponte Rio Niterói etc. As 15:30 horas
saída com destino a Aparecida do Norte. Pernoite em Aparecida do Norte.
4º DIA: 30/03 (sábado) APARECIDA (SP)
Após o Café da manhã, faremos visita a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, poderemos
participar de uma Missa, também visitar o Museu de Arte Sacra na Torre do Santuário, a Sala
dos Milagres. Pernoite em Aparecida do Norte.
5 º DIA: 31/03(domingo) APARECIDA SP/BRAÇO DO NORTE (SC)
1031 km
Manhã livre para atividades independentes. Após o almoço, as 14:00 horas, saída para visita
ao local onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e em seguida
iniciaremos a viagem de retorno a Braço do Norte. Pernoite em deslocamento.
6º DIA: (segunda) BRAÇO DO NORTE - SC
Chegada em Braço do Norte prevista para a parte da manhã. Fim de nossos serviços.
INCLUI:













Ônibus Double Decker leito total (2 Andares);
Lanche no início da viagem;
03 noites de hospedagem em hotéis de categorias superiores, sendo:
01 noite de hospedagem em Rio de Janeiro em apartamento duplo com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Aparecida do Norte em apartamento duplo com café da
manhã;
02 almoços em Rio de Janeiro sem bebidas;
02 almoços em Aparecida sem bebidas;
02 jantares em aparecida sem bebidas;
City tour em Rio de Janeiro com guia local credenciado pelo ministério do turismo;
Ingresso para visitação ao corcovado (Cristo Redentor);
Ingresso para visitação ao Pão de Açúcar;
Guia coordenador Lucretur Turismo credenciado pelo ministério do turismo
acompanhando o grupo desde o embarque em Braço do Norte SC.

NÃO INCLUI:









Despesas pessoais;
Compras de lembranças e artesanatos locais;
Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário;
Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens;
Serviço de mensageiros nos hotéis; (Carregadores de malas);
Eventuais pernoites extras que não estejam descritas na programação;
Passagem aérea de retorno antecipado ou não e em qualquer situação (Por se tratar de
viagem rodoviária);
Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja
expressamente citado como incluído no roteiro;

HOTÉIS PREVISTOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES:
28 março 2019
Copacabana Praia Hotel – Rio de Janeiro RJ
www.copacabanapraiahotel.com.br Telefone: (21) 3505-5555
Endereço: R. Francisco Otaviano, 38 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22080-040
29 e 30 março 2019
Hotel Santo Graal – Aparecida do Norte
www.hotelsantograal.com.br Telefone: (12) 3104-0404
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 511 - Vila Santa Rita, Aparecida - SP, 12570-000
A Lucretur viagens e os hotéis não se responsabilizam por valores, objetos e equipamentos,
salvo aqueles que são entregues à guarda do Hotel.
Eventualmente, se por algum motivo alheio a vontade da Lucretur viagens, a mesma
poderá substituir algum hotel acima, por outro da mesma categoria sem prejuízo aos
passageiros.
INVESTIMENTO:
VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): R$ 1.980,00
PROMOCIONAL PARA MELHOR IDADE (ACIMA DE 60 ANOS).
VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): R$ 1.805,00
Pessoas do sindicato rural: 10% desconto.
Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou boleto bancário.
Preço pode sofrer reajustes para grupo inferior a 40 passageiros.

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR!
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:


Identidade (RG) emitido com menos de dez anos;



Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização
judicial (por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores
da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO.
Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum
responsável viajando com o mesmo. NÃO. É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE
NASCIMENTO.



O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer
reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira
responsabilidade do passageiro.

LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Fones: + 55 (48) 3658-3788 | 9.8406-0266

lucretur@lucretur.com.br

Rua: Nereu Ramos, 1580 | SL 03 - Bairro Centro
88.750-000 Braço do Norte – SC

www.lucretur.com.br

