RÉVEILLON ANGRA DOS REIS COM RIO DE JANEIO E PARATY - RJ
JANTAR DE RÉVEILLON NO HOTEL - PASSEIO DE LANCHA PELAS ILHAS PARADISÍACAS - VISITA DA CIDADE COLONIAL DE PARATY - CITY TOUR
DA CIDADE DE RIO DE JANEIRO COM O JARDIM BOTÂNICO - CRISTO REDENTOR - BONDINHO PÃO DE AÇUCAR - MUSEU DO AMANHÃ.

31/12/21 a 05/01/2022 | 6 DIAS / 5 NOITES | VOO DIRETO LATAM - SAÍDA DE POA/RS COM GUIA
SOBRE OS DESTINOS » Desta vez apresentamos uma viagem de Réveillon ao Rio de Janeiro, para desfrutar pela primeira vez ou voltar para
apreciar os destinos escolhidos, com muita natureza, história e cultura para receber o ano novo com muita alegria, disposição e saúde. Virada do ano
em Angra dos Reis, conhecida pelas suas inúmeras praias e pela biodiversidade, com parte continental e mais de 300 ilhas, que aproveitamos para
navegar entre as Ilhas Paradisíacas. Visita da Cidade Colonial de Paraty, com ruas, praças, igrejas que são as principais atrações e conjuntos
residenciais, da época da colônia, que foram dispostos em perfeita harmonia e que sobrevivem quase intactos até os dias de hoje, o que torna um
dos melhores destinos turísticos culturais no Brasil. E por fim, visita dos principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa de Rio de Janeiro Jardim Botânico, Cristo Redentor, Bondinho do Açúcar, Museu do Amanhã e de forma opcional um tour histórico-cultural à cidade de Petrópolis.
Desfrute de momentos únicos e exclusivos para o grupo. Lugares limitados a 20 pessoas. Uma viagem de Réveillon por uma das maiores rotas
turísticas do país, com todo cuidado e apoio necessários para sua segurança e encantamento!

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
31/12/21 (1º Dia, Sexta) POA / RIO DE JANEIRO (AÉREO) // RIO / ANGRA DOS REIS (RODO 155 km): Apresentação com pelo menos 2h de
antecedência ao horário do voo no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre/RS, para viagem aérea direta ao Rio de Janeiro - Aeroporto Santos Dumont (SDU).
Chegada prevista em torno das 12:30h. Recepção, traslado a Angra dos Reis, com parada (se o voo não chegar atrasado) para lanches (não incluído) na
Confeitaria Colombo, com mais de 100 anos de história, fundada em 1894 - por mais de um século a Confeitaria Colombo é uma das mais respeitadas casas
comerciais do país. Hoje patrimônio cultural e artístico da cidade, associada à história urbana do Rio de Janeiro. Em torno das 14h viagem rodoviária a Angra
dos Reis (155 km), onde a chegada está prevista a partir das 17:00h, trâmites de ingresso e cadastro dos passageiros já realizados antecipadamente para
ocupação dos aptos de forma rápida. A partir das 20:00h Jantar de Réveillon (sem bebidas) no restaurante do hotel, com prato especial de fim de ano. À
meia-noite brinde, com 1 garrafa de Espumante p/2 pessoas - cortesia da operadora. Bem-vindo 2022 com muita energia positiva! Hospedagem.

01/01/22 (2º Dia, Sábado) ANGRA DOS REIS - MANHÃ LIVRE // ANGRA DOS REIS / ILHAS PARADISÍACAS (PASSEIO DE LANCHA): Café da
manhã no hotel, e toda a manhã livre para descansar ou para atividades pessoais individuais. Sugerimos visitar a Praia do Anil (a pouco mais de 1
km do hotel), localizada no centro, em frente a linha férrea da cidade, onde se encontram moradias modestas, construídas nas encostas. Angra dos
Reis, com mais de 360 ilhas, também têm um importante conjunto histórico e cultural. Fundada em 1556 pela família de Antônio de Oliveira e
reconhecida como um povoado em 1560. Almoço livre (não incluído) e as 14:00h traslado privativo do hotel ao Cais do Porto Santa Luiza (centro)
para passeio de lancha privativa pelas ILHAS PARADISÍACAS, com duração de 3 horas, a fim de conhecer alguma das Ilhas Paradisíacas, como
a Ilha Botinas - cartão postal de Angra dos Reis, Praias da Ilha da Gipóia - Pitangueiras, Flechas e Piedade (Antiga Ilha de Caras). Em horário
oportuno retorno ao cais do porto e traslado ao hotel. Restante do tempo livre. Hospedagem.
02/01/22 (3º Dia, Domingo) ANGRA DOS REIS / PARATY (95 km): Café da manhã no hotel, e posteriormente saída rodoviária com guia local, para
visitar a cidade de Paraty/RJ. Chegada em torno das 10:00h para tour a pé pelo centro histórico de Paraty. Neste Walking Tour desvendaremos os
segredos e todo o charme colonial da cidade que é Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade, reconhecido pela UNESCO em Julho/2019. Com
ruas, praças, igrejas que são as principais atrações e conjuntos residenciais, da época da colônia, que foram dispostos em perfeita harmonia e que
sobrevivem quase intactos até os dias de hoje, o que torna um dos melhores destinos turísticos culturais no Brasil. A visita termina no Restaurante
D´ouro - Doçaria e Cachaçaria para almoço (não incluído) com comidas tradicionais e típica caiçara, posteriormente retorno ao Hotel de Angra dos
Reis, onde a chegada será em torno das 16:00h. Restante do tempo livre, sugerimos visitar o Shopping Piratas para compras, lanches ou bebidas e
apreciar o pôr-do-sol na Bahia. Hospedagem.
03/01/22 (4º Dia, Segunda) ANGRA DOS REIS / RIO DE JANEIRO - CITY TOUR CLÁSSICO (155 km) Café da manhã no hotel, e em torno das
07:30h saída rodoviária com guia acompanhante, passando por Guaratiba, Barra da Tijuca (guia local a partir daqui, em torno das 10:00h). Início do
city tour passando pelo Lago Rodrigo de Freitas, visitando o Jardim do Botânico (com ingresso). Tempo para almoço livre (não incluído) em
restaurante a definir e a continuação visita do Cristo Redentor - Corcovado (entrada inclusa), finalizando no Bondinho do Pão de Açúcar (entrada
inclusa), para apreciar a cidade maravilhosa desde outro ângulo a 395 metros, de onde se pode ver, a famosa praia de Copacabana, a Fortaleza de
Santa Cruz e algumas praias de Niterói. Na sequência, em horário oportuno, traslado ao hotel para acomodação. Restante do tempo livre. No início
da noite sugerimos, para quem quiser e gostar de caminhar, caminhada pela orla de Copacabana, e parando para um lanche com sua bebida
preferida, se descontrair e voltar ao hotel para repor as energia para o outro dia que será livre. Hospedagem.
04/01/22 (5º Dia, Terça) RIO DE JANEIRO - DIA LIVRE (OPCIONAL PETRÓPOLIS): Café da manhã, dia inteiramente livre para atividades pessoais
independentes, descansar, caminhar na orla de Copacabana em toda sua extensão, até o Mirante do Leblon (Pedra do Arpoador) de onde se tem
uma das vistas panorâmicas mais belas da orla do Rio de Janeiro, podendo avistar a Ilha Cagarras, Praia do Leblon, Praia de Ipanema, Praia do
Arpoador. Almoçar no famoso bairro de Ipanema etc. Ou ainda, visitar o centro, com a Catedral São Sebastião, Estádio do Maracanã, Sambódromo.
Para complementar a viagem de forma muito especial, sugerimos um tour cultural à PETRÓPOLIS (mínimo 10 pessoas), Cidade Imperial
brasileira. Entre os principais pontos a serem visitados estão o famoso Museu Imperial, onde residia o Imperador Dom Pedro II, a Casa-Museu
Santos Dumont e a Catedral de São Pedro De Alcântara (neste local encontram-se os restos mortais de D. Pedro II e sua filha, a Princesa Isabel).
Na sequência uma panorâmica da cidade, passando pelo Palácio de Cristal (antiga estufa comprada na França que pertenceu à Princesa Isabel),
Palácio Rio Negro (residências de inverno de vários presidentes da república) e a continuação o Palácio Quitandinha - construído na década de
1940 para ser o maior hotel cassino da América Latina. Saída: 09:00h Término: 18:00h. Valor por pessoa: R$ 200,00 (a confirmar). Hospedagem.
05/01/22 (6º Dia, Sexta) RIO DE JANEIRO - MUSEU DO AMANHÃ // RIO DE JANEIRO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel e
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. Na sequência traslado ao Aeroporto Nacional Santos Dumont para viagem aérea de retorno a
Porto Alegre. A partir das 13:00h início dos procedimentos de embarque (check in) e partida do voo direto previsto às 14:50, chegando ao aeroporto
de POA em torno das 17:00h. FIM DOS SERVIÇOS.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Para a parte aérea, bilhete aéreo em voo regular direto (bloqueio de grupo), classe econômica, da LATAM POA / Santos Dumont - SDU / POA.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg.
-Traslado privativo em Ônibus ou Micro-ônibus do Aeroporto ao hotel de Angras dos Reis e do Hotel da cidade do Rio ao Aeroporto.
-03 NOITES de hospedagem, em apto standard, no Hotel ACROPÓLIS MARINA de Angra dos Reis, com café da manhã e taxas.
-JANTAR - CEIA DE RÉVEILLON com menu especial (s/bebidas), no restaurante do hotel em horário restrito por grupos, seguindo os protocolos.
-PASSEIO DE LANCHA PELAS ILHAS PARADISÍACAS de Angra dos Reis, em lancha privativo com 3 horas de duração e traslados in/out.
-VISITA DA CIDADE COLONIAL DE PARATY, com guia local para tour a pé de 2 h pelo centro histórico + Cachaçaria e Doçaria D´Ouro.
-CITY TOUR CLÁSSICO RIO DE JANEIRO (na vinda de Angra dos Reis), com guia local para visitar os pontos turísticos, conforme roteiro.
-02 NOITES de hospedagem, em apto standard, no Hotel WINDSOR COPA de Rio de Janeiro, com café da manhã e taxas.
-Ingressos para as visitas no Rio: Jardim Botânico, Cristo Redentor - Corcovado, Bondinho Pão de Açúcar e Museu do Amanhã.
-Taxas de turismo de ingresso e permanência na cidade de Angra dos Reis e taxa de ingresso na cidade de Paraty.
-Guia acompanhante da Operadora desde o primeiro até o último dia da viagem + guias locais conforme roteiro.
-Bolsa pequena de viagem, 2 etiquetas para a bagagem de despachada e de mão + Mini KIT de proteção COVID.
-Seguro de viagem nacional de R$ 30.000,00 até 80 anos de idade (consultem adicional para 81 a 85 anos). NÃO COBRE COVID.
OBS.: Atualmente as seguradoras vetam emissões para pessoas acima de 85 anos.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Adicional para a cobertura da covid, de acordo com a idade das pessoas (valores conforme abaixo).
-Carregadores de malas no check in/out nos hotéis, aeroportos, excesso de bagagem, assentos prioritários ou preferenciais.
-Refeições, bebidas, ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, bebidas e outras despesas de caráter pessoal (gastos extras).
-Gastos com segunda via do RG ou Carteira Funcional, outras documentações, como vacinas, que poderão ser solicitadas para viajar.
-Passeios e/ou eventos opcionais que o passageiro opte por realizar fora da programação e traslados até os pontos de embarque/desembarque.
-Gorjetas para os prestadores dos serviços em destino, conforme programação, para guias, motoristas, garçons etc.
(*) ADICIONAL PARA COBERTURA DA COVID DIAGNOSTICADO DURANTE A VIAGEM:
Até 60 anos: R$ 11,00 por dia / 61 a 80 anos limite: R$ 20,00 por dia / limite de idade 80 anos.
VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
APTO DUPLO ou TRIPLO STD : R$ 5.690,00 com Ceia de Réveillon (sem bebidas) - demais serviços incluídos, taxas e impostos, exceto seguro COVID.
APTO INDIVIDUAL STANDARD: R$ 7.480,00 com Ceia de Réveillon (sem bebidas) - demais serviços incluídos, taxas e impostos, exceto seguro COVID.

POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)Valores com taxas aeroportuárias, portuária, ingresso nas cidades e impostos inclusos (exceto seguro COVID, gorjetas e demais serviços não incluídos).
b)Crianças (INF) de 0 a 2 anos não pagam e devem viajar no colo dos progenitores, parentes ou babás (consulte a taxa mínima cobrada pela cia. aérea).
c)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
d)Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.
e)Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
f)Siglas: STD = STANDARD | USD = $ DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo ser quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, será necessário assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
7.Preços, datas de saída e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes e mudanças sem aviso prévio, respeitando qualquer negociação em andamento
ou reserva prévia.

PARTE AÉREA CONFIRMADA - LATAM 22 LUGARES - LOC AFNMLS (11) YLPBFP (10) »
31/12/21 - LA 3152 10:35 12:30 POA SDU (Porto Alegre / Rio de Janeiro-Santos Dumont)
05/01/22 - LA 3143 14:50 16:55 SDU POA (Rio de Janeiro-Santos Dumont / Porto Alegre)
Parte aérea com bloqueio de lugares para o grupo; horários sujeitos a alterações até a emissão do bloqueio.
Franquias: Bagagem de mão = 10 kg e bagagem despachada = 23 kg.

PARA A PARTE RODOVIÁRIA O TRANSPORTE CONTRATADO SERÁ DE ACORDO AO Nº DE PASSAGEIROS CONFIRMADOS »
MICRO-ÔNIBUS DE 24-32 LUGARES PARA 16-22 PESSOAS ou ÔNIBUS EXECUTIVO DE 40 ou + LUGARES PARA 24-32 PESSOAS: Para garantir a
segurança dos passageiros adotamos um rigoroso protocolo de segurança que conta com: distanciamento, instalação de suportes com álcool 70%
em gel, higienização dos calçados ao embarcar, aferição da temperatura, uso obrigatório de máscaras, limpeza com produtos específicos em todas
as superfícies dos ônibus e higienização com peróxido de hidrogênio entre as viagens e lixeira individual.
HOTÉIS CONFIRMADOS / PREVISTOS »
31/12/21 a 03/01/22 - ANGRA DOS REIS - Hotel Acrópolis Marina - https://www.hotelacropolisangradosreis.com.br
03/01/22 a 05/11/22 - RIO DE JANEIRO - Hotel Windsor Copacabana - https://windsorhoteis.com/hotel/windsor-copa

SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »
-Alguns dos hotéis poderão pedir cartão de crédito ou depósito em espécie como garantia para cobrir eventuais despesas por danos ou consumos do frigobar.
-Informaremos no voucher se o hotel exige a garantia e sobre os novos protocolos, devido a pandemia, para a segurança de todos e sua comodidade.
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e é oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer outro
documento com foto com validade em todo o território brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.
PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19 » Oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos,
nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, 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.

