
08/11 - PORTO ALEGRE / RIO DE JANEIRO
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino ao Rio 
de Janeiro. Chegada e traslado ao hotel. Pela tarde faremos uma visita ao Pão 
de Açúcar para vista do entardecer do Rio de Janeiro. Subiremos um dos 
cartões postais conhecidos no mundo, no bondinho do Pão de Açúcar, de 
onde poderemos ter uma vista 360° da Cidade Maravilhosa. Retorno ao hotel 
e noite livre.

09/11 - RIO DE JANEIRO
Café da manhã no hotel. Saída para visita ao Cristo Redentor. Subiremos ao 
alto do Corcovado com o trezinho que sobe pela sua encosta. Lá de cima 
teremos uma vista linda da cidade e poderemos ver a grandiosidade da estatua 
do Cristo Redentor lá do alto.  Pela tarde faremos uma visita à Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da Antiga Sé. Seguiremos então para o Centro Histórico e 
visita externa à Praça XV (Paço Imperial, Estação das Barcas, Chafariz do 
Mestre Valentim, Monumento ao General Osório, antigo porto, Travessa do 
Comércio, Rua do Ouvidor, Arcos dos Teles, Palácio Tiradentes, Igreja de São 
José). Visitaremos o Centro Cultural do Banco do Brasil e retornaremos para 
o hotel. Restante da noite livre. 

10/11  - RIO DE JANEIRO / PARATY
Café da manhã no hotel. Pela manhã faremos uma visita ao Museu do 
Amanhã, um museu de ciências diferente erguido sobre os pilares éticos da 
Sustentabilidade e Convivência, explora a época de profundas transformações 
em que vivemos e os possíveis caminhos para os próximos 50 anos. Após o 
almoço (não incluído) seguiremos rumo a Paraty. Chegada e restante da noite 
livre. Obs: O ônibus ou van não poderá circular na cidade. Todas as atividades 
nessa localidade deverão ser feitas a pé. Como o piso da cidade é do século 
XVIII, em pedras pé de moleque irregulares, é importante estar ciente das 
dificuldades de se caminhar. Não recomendado para pessoas portadoras de 
necessidades especiais com dificuldade de locomoção.

11/11 -  PARATY
Café da manhã no hotel. Pela manhã conheceremos o centro histórico da 
cidade de Paraty, em uma verdadeira volta ao passado. No final da manhã, 

embarcaremos para um passeio de escuna pela Baía de Paraty, de onde 
poderemos conhecer a costa de um outro ângulo. Retorno no final da tarde e 
restante do dia livre. 

12/11 - PARATY / CONSERVATORIA
Café da manhã no hotel. Seguiremos em direção a Conservatória. Chegada a 
Fazenda Florença onde teremos uma experiencia única. A sede da Fazenda foi 
construída em 1852 e no interior do casarão, os hóspedes fazem uma viagem 
pelo tempo em forma de objetos originais do século XIX, como bengalas, 
cartolas, porcelanas, entre outros. Almoço na fazenda e tarde livre para 
aproveitar as atividades da fazenda (piscina, piscina térmica, sauna, passeios a 
cavalo, fazendinha, quadras de esportes, etc.). No final da tarde faremos uma 
visita interna à casa sede da Fazenda Florença. Após o jantar, sairemos para um 
passeio pelo centro de Conservatória e visita ao Cine Centímetro. Visitaremos o 
centro histórico com possibilidade de acompanhar a serenata que começa a 
partir das 23h caso não chova. Retorno ao hotel. Hospedagem.

13/11 -  CONSERVATORIA
Café da manhã no hotel. Saída para visita ao cafezal . Almoço na fazenda. 
Sairemos para passeio pela cidade visitando a Ponte dos Arcos e o Mirante da 
Serra da Beleza. Retorno ao hotel no final da tarde. Pela noite teremos uma 
experiencia inesquecível. O Jantar Imperial, com apresentação de música clássica 
e personagens a caráter contando passagens da história do Brasil Imperial. Os 
pratos servidos são  baseados em cardápios do século XIX colecionados pela 
Imperatriz Teresa Cristina, esposa de D. Pedro II. Hospedagem.

14/11 -  CONSERVATORIA / PETROPOLIS
Café da manhã no hotel.  Seguiremos em direção a Petropolis, com chegada 
prevista para o inicio da tarde. Pela tarde faremos uma visita interna ao Museu 
de Cera. Hospedagem no hotel e tarde livre para compras na Rua Teresa ou 
descanso.   Restante do dia livre. 

15/11 - PETRÓPOLIS
Café da manhã no hotel.  Pela manhã faremos uma visita interna à Casa do 
Colono, Palácio Quitandinha , Museu Imperial Casa de Petrópolis Instituto de 
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Saída:
08 NOVEMBRO 2022

10 dias e 9 noites

RIO de JANEIRO
CULTURAL
Visitando Paraty, Conservatória
e Petrópolis

SENSAÇÕES



Saída: 26 MAIO 2022  |  8 dias e 7 noites

SÃO PAULO
ARTE , CULTURA, GASTRONOMIA E ESPIRITUALIDADE

51 3037.3522   paralelo30turismo.com.br

Cultura Museu de Porcelana, Casa de Santos Dumont . No final da tarde teremos 
a possibilidade de tomar um café (não incluído) na Chocolateria Katz. Retorno 
ao hotel e noite livre.

16/11 - PETRÓPOLIS
Café da manhã no hotel.  Pela manhã visita interna à Catedral de São Pedro de 
Alcântara, Igreja Luterana. Pela parte da tarde faremos uma visita a Cervejaria 
Bohemia onde teremos uma degustação de cervejas. 
Retorno ao hotel. À noite sairemos para o nosso jantar de confraternização na 
Churrascaria Palhoça .

17/11 - PETRÓPOLIS / RIO DE JANEIRO
Café da manhã no hotel. Em horário a ser combinado, seguiremos em direção ao 
Rio de Janeiro, para embarque de retorno a Porto Alegre. Chegada e.... até a 
próxima viagem.

OBSERVAÇÃO
Todos os monumentos da cidade do Rio de Janeiro estão cobrando o 
comprovante de vacinação contra Covid-19 + documento com foto. Importante 
trazer essa documentação na bagagem de mão e durante todos os dias de 
passeio. 

VALORES POR PESSOA EM APTO DUPLO
(parte aérea e terrestre)

HOSPEDAGEM
• Rio de Janeiro – Hotel Windsor Copa ou similar
• Paraty – Vilas de Paraty ou similar
• Conservatoria – Fazenda Florença
• Petropolis – Hotel Solar do Imperio ou similar

PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS - VÔOS DOMÉSTICOS A SEREM DEFINIDOS)

Voo    Partida       Chegada     Horário de partida/chegada
LATAM 3152  Porto Alegre  Rio de Janeiro     Ter 08/nov 10:35 12:30
LATAM 3143  Rio de Janeiro  Porto Alegre        Qui 17/nov 14:50 16:55

Entrada – R$ 2349 + 9X R$ 597

R$ 7240 + R$ 90 taxas

PARCELAMENTO

À VISTA

SENSAÇÕES

VALOR INCLUI:
• Passagem aérea desde Porto Alegre
• Passeios em ônibus de turismo com ar condicionado
• 2 noites de hospedagem no Rio de Janeiro
• 2 noites de hospedagem em Paraty
• 2 noites de hospedagem em Conservatória com pensão completa 
   (almoço, jantar e café da manhã)
• 3 noites de hospedagem em Petrópolis
• Seguro saúde de assistência de viagem
• Ingresso para o bondinho do Pão de Açúcar
• Ingresso para o trenzinho do Corcovado
• Ingresso para o Museu do Amanhã
• Passeio de escuna em Paraty
• Jantar do Imperador em Conservatória
• Entrada para os museus em Petrópolis
• Visita a Cervejaria Bohemia em Petrópolis
• Jantar de confraternização
• Seguro de assistência de viagem
• Coordenadora de grupo Paralelo 30 Turismo para um mínimo de 20 pessoas
• Guia local acompanhando durante todo o roteiro

DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM:

• Documento de identidade com foto.
• Verifique a exigência de documentação vigente em relação a Pandemia de Covid 19

Suplemento single – R$ 2845


