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02/07 - PORTO ALEGRE / RIO DE JANEIRO (AÉREO) // VISITA DO MUSEU DO AMANHÃ:  

Apresentação 1h30min antes da partida do voo no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre/RS, 

conforme quadro de voos previstos. Na chegada, recepção pelo guia local e o motorista do ônibus 

contratado que ficarão com o grupo desde a chegada até o último dia da viagem. Posteriormente 

traslado até o MUSEU DO AMANHÃ para visitação com ingresso incluído. Este museu foi construído na 

zona portuária ao lado da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. O prédio, projeto do arquiteto espanhol 

Santiago Calatrava. O Museu do Amanhã é um museu de ciências diferente. Um espaço erguido sobre 

os pilares éticos da Sustentabilidade e Convivência, que explora a época de profundas transformações 

em que vivemos e os possíveis caminhos para os próximos 50 anos. Pausa para almoço (não incluído) e 

na sequência Traslado ao hotel, onde a chegada será em torno das 14h30 para check in no hotel e 

restante do tempo livre para descasar ou explorar mais a cidade por conta (de forma individual). 

Sugestão: 19h30 saída acompanhada da guia da excursão para visita ao calçadão de Copacabana, local 

com muitos restaurantes e bares. Hospedagem.  

03/07 - RIO DE JANEIRO - TOUR HISTÓRICO CULTURAL:  

Café da manhã no hotel e às 08h00 saída, com guia local, para um tour diferente pelo Rio de Janeiro 

para os amantes da história e cultura geral, vamos conhecer o Rio de Janeiro do passado Imperial. 

Panorâmica pela IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO (ANTIGA SÉ) que se tornou a Catedral 



 

 

quando a família imperial chegou ao Brasil. A Catedral foi palco da coroação de D. João VI como rei de 

Portugal (em 1816) e do casamento do príncipe D. Pedro com D. Leopoldina da Áustria (em 1817), 

futuros imperador e imperatriz-consorte do Brasil. 09h30: Visita interna agendada ao PALÁCIO 

TIRADENTES (antigo local onde funcionava a cadeia pública da cidade do Rio de Janeiro e onde ficou 

preso Tiradentes. Atualmente ali funciona a ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). 

11h00: Visita interna agendada ao MUSEU NAVAL que conta toda a história do Brasil baseada nos 

transportes marítimos, desde o descobrimento do nosso país, passando pela vinda da Família Real, os 

navios negreiros até as batalhas marítimas durante as diversas guerras que o Brasil participou. 13h00: 

Pausa para almoço não incluído (sugestão: Restaurante Pilão de Pedra – Self service variado - buffet). 

14h30: PRAÇA XV E TRAVESSA DO COMÉRCIO que se trata do antigo cais por onde entravam as 

mercadorias que chegavam à capital da colônia portuguesa na América e a passagem por onde essas 

mercadorias eram distribuídas e vendidas. Nessa praça se localiza o Paço da Cidade, que abrigou D. 

João VI quando chegou ao Brasil e, também, foi utilizado por D. Pedro I e D. Pedro II. 15h30: Visita 

interna ao CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL (Abriga riquíssimo acervo de diversas moedas de 

diversos períodos da História do Brasil e de diversos países e épocas diferentes. Além dessa exposição 

fixa, existem diversas outras itinerantes (a informar qual a exposição que estará em cartaz). 17h30: 

Retorno ao hotel passando pelo THEATRO MUNCIPAL para ver de forma panorâmica; restante do 

tempo livre. Hospedagem.  

04/07 - RIO DE JANEIRO / ANGRA DOS REIS / PARATY (245 km – 4h30min de viagem aprox.):  

Café da manhã no hotel e posteriormente traslado rodoviário com acompanhamento de guia local, em 

ônibus ou microônibus de turismo, devidamente credenciado e habilitado do hotel até a cidade de 

Paraty com algumas paradas no trajeto, passando por Realengo, Bangu, Praia Grande, Mangaratiba, 

ANGRA DOS REIS, onde pararemos para o almoço (não incluído) e faremos um panorâmico da cidade, 

continuação da viagem por Barra Grande e finalmente Paraty. Acomodação no hotel e em torno das 

17h tour a pé de 2h30min pelo centro histórico para desvendar todo o charme colonial de Paraty com a 

ajuda de um guia que explanará sobre todos os segredos por trás do Centro Histórico e seus arredores. 

O longo processo de isolamento sofrido por Paraty foi fundamental para manter intactas as casas de 

estilo colonial, no conjunto conhecido como Centro Histórico, e que fizeram dele um dos melhores 

destinos turístico cultural no Brasil. O Centro Histórico de Paraty é considerado patrimônio histórico e 

é, sem dúvida, uma relíquia. A área, no passado, foi cedida pela coroa portuguesa para o 

desenvolvimento de uma vila. Os engenheiros militares portugueses projetaram ruas, praças, igrejas 

que são as principais atrações e lotes residenciais que foram dispostos em perfeita harmonia e que 

sobrevivem quase intactos até os dias de hoje. Hospedagem por 2 noites com café da manhã.  

05/07 - PARATY / PASSEIO DE ESCUNA com traslado / Hotel / Cais do Porto / Hotel:  

Café da manha no hotel e posteriormente traslado em VAN ou Microônibus até o Cais do Porto 

Turístico de Paraty para navegação de 5h aprox. de Escuna (Saveiro) para viver momentos 

inesquecíveis, em um ambiente rodeado de exuberante vegetação, conhecendo uma das mais de 65 

Ilhas e algumas das centenas de praias; entre as mais lindas ilhas da Bahia de Paraty, pararemos por 40 

min. aproximadamente nas ilhas do Algodão e Ilha da Cotia, bem como umas das praias mais lindas o 

Saco da Velha e Praia da Conceição. As embarcações oferecem: bote de apoio, espaguete de flutuação 



 

 

para uso nas paradas, banheiro masculino e feminino a bordo, restaurante para o almoço (incluído sem 

bebidas) e ducha de água doce. Este passeio inclui também: frutas e cafezinho de cortesia após o 

almoço. Consulte sobre Máscaras, pés de pato e snorkel para locação. Retorno ao Cais em torno das 

16h00. Traslado do cais do porto ao Hotel e restante do tempo livre. À noite sugerimos uma visita ao 

centro histórico para jantar (não incluído) ou ir ao Teatro Espaço para quem quiser assistir o Teatro dos 

Bonecos (ingresso não incluso). Hospedagem.  

06/07 - PARATY / VOLTA REDONDA / CONSERVATÓRIA - VALENÇA (220 km):  

Café da manhã no hotel e posteriormente traslado em confortável microônibus ou ônibus de turismo, 

trafegando pela BR101 e até Pontal/RJ e posteriormente começaremos a subir a serra fluminense, 

passando pelas cidades de Rio Claro e Barra do Pirai, chegada em torno das 12h00 ao destino – 

Conservatória. Almoço de chegada o hotel no restaurante Dom João (sem bebidas) e posteriormente 

acomodação nos aptos por 2 noites com PENSÃO COMPLETA (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR – 

SEM BEBIDAS). Em torno das 16h visita guiada da Casa Sede Histórica da Fazenda Florença de 1.852 

com seu requintado mobiliário do século XlX, influenciado pelo estilo neoclássico francês, o seu 

mobiliário e peças utilitárias estão muito bem preservados e são de procedência europeia (Frances, 

português) e brasileira, local das filmagens da Novela da Rede Globo ”PARAÍSO”. À Noite jantar incluído 

(sem bebidas) com SERESTAS e posteriormente iremos com o transporte da excursão ao centro da 

cidade para ouvir mais os seresteiros. Conservatória, famosa por suas serenatas é nacionalmente 

conhecida como “Pedacinho do Céu”, promove nos finais de semana uma verdadeira maratona 

musical, recebendo um número expressivo de visitantes durante todo o ano, com destaque especial 

para as casas, onde se encontram afixadas os nomes de diversas composições e seus autores, onde os 

trovadores param e fazem uma bela serenata. Hospedagem.  

07/07 - VALENÇA - VISITA À FAZENDA FLORENÇA + JANTAR DA IMPERATRIZ:  

Café da manhã no hotel e posteriormente visita guiada pelo proprietário na fazenda Florença. Almoço 

(Incluído) e na parte da tarde conheceremos a história do café, com visita a um cafezal e degustação do 

café da Fazenda, e restante da tarde livre para atividades no hotel (piscina, carteado, etc), lembrando 

que a partir das 16h00 teremos o café da tarde e à noite, a partir das 20h00 teremos o famoso JANTAR 

DA IMPERATRIZ (sem bebidas) especial para o grupo com cardápio do século XIX e atendentes vestidos 

a caráter com roupas de época e sequência de refeições em 15 etapas e com serviços de mesa da 

época imperial, acompanhando de um Pianista tocando músicas de raiz e clássicas. Hospedagem.  

08/07 - VALENÇA / VASSOURAS / PETRÓPOLIS (168 km) // PETRÓPOLIS - 1ª PARTE DO CITY TOUR:  

Café da manhã no hotel. Saída do hotel em torno das 07:15h em viagem rodoviária acompanhado de 

guias de turismo com destino a Petrópolis, passando por Vassouras, com parada breve para visitar à 

Praça Barão de Campo Belo, cercada por palacetes que pertenceram a diversos barões no período do 

Ciclo do Café, encontra-se em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e, ao centro, pelo 

Chafariz Monumental, todo feito de pedra, que servia para abastecer a população de água potável, a 

continuação viagem a Petrópolis, onde chegaremos em torno das 10h45 / 11hh0 com tempo para 

banheiros, cafezinho e início das visitas programadas para aproveitar melhor a sua viagem, vejamos: 

11h15: VISITA INTERNA À CATEDRAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA (neste local encontram-se os restos 



 

 

mortais de D. Pedro II e sua filha, a Princesa Isabel), 12H15: VISITA INTERNA AO PALÁCIO DE CRISTAL 

(antiga estufa comprada na França que pertenceu à Princesa Isabel), 13h00: Almoço não incluído 

(Sugestão: Churrascaria Palhoça) 14h30: VISITA DA CASA MUSEU SANTOS DUMONT, e CASA DO 

COLONO ALEMÃO - uma das primeiras residências da cidade, datada de 1847, pertenceu a uma família 

de colonos que vieram da Alemanha para dar início à povoação de Petrópolis, posteriormente check in 

no hotel e se alguém desejar vamos visitar a RUA TERESA um dos maiores shoppings a céu aberto da 

America Latina! Na Rua Teresa há mais de 1200 lojas com muita variedade de malharias e infinidades 

de novidades para bisbilhotar ou comprar ou restante da tarde livre. Hospedagem.  

09/07 - PETRÓPOLIS - 2ª PARTE DO CITY TOUR / CERVEJARIA ITAIPAVA:  

Café da manhã no hotel e posteriormente saída do hotel, com guia local, visita com ingresso ao 

PALÁCIO QUITANDINHA - construído na década de 1940 para ser o maior hotel cassino da América 

Latina. 10:30: VISITA INTERNA AO MUSEU IMPERIAL, antiga residência de verão de D. Pedro II e sua 

família. 12h30: Almoço (não incluído) - Sugestão: Restaurante Plaza Gourmet. 15h30: Visita agendada a 

FÁBRICA DE CERVEJA ITAIPAVA no distrito de Pedro do Rio que pertence ao Município de Petrópolis. 

Visita guiada desde a entrada em suas instalações até o momento final que é a degustação. 

Retornando ao Hotel em torno das 17h30, restante do tempo livre para atividades pessoais 

independentes. JANTAR DE DESPEDIDA em restaurante conveniado (sem bebidas). Hospedagem.  

10/07 - PETRÓPOLIS / RIO DE JANEIRO (70 km) // RIO DE JANEIRO / PORTO ALEGRE (ÁEREO):  

Café da manhã no hotel, e posteriormente manhã livre para atividades pessoais ou visitar demais 

pontos turísticos da cidade. Em momento oportuno, traslado rodoviário ao Rio de Janeiro para viagem 

aérea de retorno direto a Porto Alegre/RS. Voos conforme quadro de voos bloqueados/confirmados. 

FIM DOS SERVIÇOS. 


