
1° Dia - 06 Jul - TER - Caxias do Sul / Porto Alegre / 
Rio de Janeiro:   
Saída de Caxias do Sul para embarque em ônibus de 
turismo com destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto 
Alegre. Embarque para o Rio de Janeiro. Chegada, 
recepção e tempo livre para almoço (não incluído) e após 
traslado à zona portuária do Rio para a visita ao Museu do 
Amanhã. Na continuação, traslado para o hotel. Restante 
do tempo livre para atividades independentes.  
2° Dia - 07 Jul - QUA - Rio de Janeiro:  
Café da manhã no hotel. Saída para um tour diferente pelo 
Rio de Janeiro para os amantes da história e cultura geral: 
conheceremos o Rio do passado Imperial. Panorâmica pela 
Igreja de Nossa Senhora do Carmo (antiga Sé); visita interna 
ao Palácio Tiradentes (antiga cadeia pública do Rio e onde 
ficou preso Tiradentes), hoje Assembleia Legislativa ALERJ; 
visita interna ao Museu Naval; a Praça XV e a Travessa do 
Comércio; visita interna ao Centro Cultural Banco do Brasil 
que abriga riquíssimo acervo de moedas de diversos 
períodos da História do Brasil e de diversos países. No 
retorno ao hotel veremos o exterior do famoso Theatro 
Municipal.  
3° Dia - 08 Jul - QUI - Rio / Angra dos Reis / Paraty:  
Café da manhã no hotel. Saída 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). Continuação da 
viagem por Barra Grande e finalmente Paraty. Acomodação 
no hotel. A tardinha saída para um tour a pé pelo centro 
histórico para conhecermos todo o charme colonial de 
Paraty. O Centro Histórico de Paraty é considerado 
patrimônio histórico e é, sem dúvida, uma relíquia. 

 4° Dia - 09 Jul - SEX - Paraty:  
Café da manha no hotel. Traslado 
até o Cais do Porto Turístico de 
Paraty para navegação de Escuna 

(Saveiro) para viver momentos inesquecíveis, conhecendo 
uma das mais de 65 ilhas e algumas das centenas de praias 
da Bahia de Paraty. 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. 
Consulte sobre Máscaras, pés de pato e snorkel para 
locação. Retorno ao Cais e ao hotel. 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). 
5° Dia - 10 Jul - SAB - Paraty / Volta Redonda / 
Conservatória - Valença:  
Café da manhã no hotel. Saída pela BR 101 até Pontal/RJ e 
subida da serra fluminense, passando pelas cidades de Rio 
Claro e Barra do Pirai, chegando em Conservatória. Almoço 
no hotel. A tarde, visita guiada da Casa Sede Histórica da 
Fazenda Florença, de 1852, com seu requintado mobiliário 
do século XlX. À noite Jantar com Serestas e a seguir, 
iremos ao centro da cidade para ouvir mais 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. 
6° Dia - 11 Jul - DOM - Valença:  
Café da manhã no hotel e saída para visita guiada pelo 
proprietário na Fazenda Florença. Almoço e à tarde 
conheceremos a história do café, com visita a um cafezal e 
degustação do café da Fazenda. Tarde livre para atividades 
no hotel, como piscina e carteado. Participaremos do 
famoso Jantar da Imperatriz, 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. 
7° Dia - 12 Jul - SEG - Valença / Vassouras / Petrópolis:  
Café da manhã no hotel. Saída para 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, a Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição e o  Chafariz Monumental, 
feito de pedra, que servia para abastecer a população de 
água potável. Continuação para Petrópolis onde visitaremos 
a Catedral de São Pedro de Alcântara, onde estão os restos 
mortais de D. Pedro II e da Princesa Isabel, o Palácio de 
Cristal, antiga estufa comprada na França que pertenceu à 
Princesa Isabel, a Casa Museu de Santos Dumont e a Casa 
do Colono Alemão, uma das primeiras residências da 
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cidade, datada de 1847. Restante do tempo livre para 
atividades independentes. Sugerimos passeio até a Rua 
Teresa, boa sugestão para um passeio de compras. 
8° Dia - 13 Jul - TER - Petrópolis:  
Café da manhã no hotel. Saída para visita ao Palácio 
Quitandinha, construído na década de 1940 para ser o maior 
hotel cassino da América Latina. Após, visita guiada ao Museu 
Imperial, antiga residência de verão de D. Pedro II e sua 
família. À tarde, visita à fábrica da Cerveja Itaipava, desde a 

entrada em suas instalações até o momento final, a 
degustação. Retorno ao Hotel. À noite, jantar de despedida. 
9° Dia - 14 Jul - QUA - Petrópolis / Rio de Janeiro / 
Porto Alegre / Caxias do Sul:  
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, 
traslado do hotel em Petrópolis para o aeroporto do Rio de 
Janeiro para voo com destino a Porto Alegre. Chegada, 
recepção e traslado em ônibus para Caxias do Sul e… 

Até a próxima viagem.  

NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / Porto Alegre / Caxias em 

ônibus especial de turismo;  
- Passagem aérea POA / RIO / POA com taxas e 1 bagagem; 
- Hotéis categoria 3* e 4*, em aptos. duplos ou triplos, com 

café da manhã; 
- 3 Almoços e 3 Jantares conforme mencionado no programa; 
- Transporte em ônibus de luxo, com ar condicionado; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o 

período, desde que acima de dez passageiros; 
- Seguro de viagem nacional e kit de viagem. 

  

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, 

aeroporto, fronteira, hotéis, etc…; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

DOCUMENTAÇÃO PARA A VIAGEM: 
Carteira de identidade ou Carteira de motorista válida.

Angra dos Reis Conservatória

Av. Itália, 277 Sala 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012  |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento:
POR PESSOA  

Duplo ou Triplo
POR PESSOA 

Individual

Parte Aérea  
e Terrestre: R$ 5.990,00 R$ 7.985,00

Pagamento: Entrada + Parcelas Entrada + Parcelas

CARTÃO R$2.080  5 x R$ 785 R$2.820  5 x R$ 1.035

BOLETO R$2.080  6 x R$ 655 R$2.820  6 x R$  860

CHEQUES R$1.520 10 x R$ 450 R$2.075 10 x R$ 595

Atenção: Todas as medidas preventivas  
contra a COVID-19 serão tomadas. 

Petrópolis

Paraty

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA e ANDES TURISMO LTDA, na qualidade de operadores, declaram que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e 

deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 29/07/2020. Eventuais variações destes custos operacionais poderão 

determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  
• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, 

rodoviários ou marítimos, e sobre regras em estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, museus, igrejas, etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e 
conforto a fim de garantir a melhor experiência.                                                                                                                                                                      Caxias do Sul, 29 de Julho de 2020.

http://www.magnificat.tur.br

