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RIO DE JANEIRO  

29/10 a 02/11/22 - 05 Dias e 04 Noites 
 

 
  
A – DESCRIÇÃO DO DESTINO: 
 

Conhecida internacionalmente como uma das cidades mais bonitas do mundo, o Rio de Janeiro em 
qualquer época do ano faz a alegria do turista. A imagem deslumbrante do contraste do mar com as 
montanhas, a arquitetura arrojada, o rico acervo cultural e histórico, associado à infra-estrutura e sua 
hospitalidade, lhe confere, merecidamente, o título de “Cidade Maravilhosa”. 
Os principais pontos turísticos que recomendamos que sejam visitados são o Pão de Açúcar (bondinho), 
o Corcovado (Cristo Redentor, eleito recentemente uma das 7 maravilhas do mundo moderno), a 
Catedral, o Sambódromo, o Maracanã, o aterro do Flamengo, o Centro do Rio (Lapa) e um city tour 
panorâmico pelas praias da Zona Sul (Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, entre outros pontos), O 
Museu do Amanhã, erguido ao lado da Praça Mauá, Zona Portuária e o recentemente inaugurado 
Aquário Marinho do Rio de Janeiro, com 26 mil m2 de área construída e 4,5 milhões de litros de água. 
À noite, a cidade mais boêmia do Brasil oferece uma infinidade de shows e atrações que tornam o 
destino inesquecível. Recomendamos a casa de shows noturnos Rio Scenarium - 
www.rioscenarium.com.br, localizada na Rua do Lavradio, 20 – Centro Antigo (Praça Tiradentes) e a 
Lapa 40º - Sinuca, Gafieira e Bar – www.lapa40grau.com.br - localizada na Rua Riachuelo, 97, na Lapa, 
no centro do Rio de Janeiro. 

   

 

B – O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea Porto Alegre / Rio de Janeiro / Porto Alegre, com taxas de embarque inclusas 

 Com bagagem despachada de 23kg; 

 Traslado Aeroporto Rio de Janeiro / Hotel / Aeroporto Rio de Janeiro; e 

 04 diárias de hotel, com café da manhã, no hotel selecionado. 
 

 
 

mailto:venatur@venatur.com.br
http://www.venatur.com.br/
http://www.rioscenarium.com.br/
http://www.lapa40grau.com.br/


      

Rua Julio de Castilhos, 1111 - Sala 02 – CEP: 95800-000 - Venâncio Aires – RS - Fone/fax: 51 3741-4200 
 E-mail: venatur@venatur.com.br – Site: www.venatur.com.br 

 
 

   
 
 
C – INVESTIMENTO POR PESSOA: 

 

Opção 01: 

 ASTORIA COPACABANA 
       Apartamento DUPLO Standard: R$ 1.495,85* com as taxas de embarque. 
       Apartamento TRIPLO Standard: R$ 1.384,56* com as taxas de embarque. 
 
Opção 02: 

 WINDSOR COPA HOTEL 
       Apartamento DUPLO Standard: R$ 1.842,55* com as taxas de embarque. 
       Apartamento TRIPLO Standard: R$ 1.742,12* com as taxas de embarque. 
 
D – VOOS PREVISTOS:  
29.10.22 – PORTO ALEGRE / RIO DE JANEIRO (SDU)             08:55     10:50 
02.11.22 – RIO DE JANEIRO (SDU) / PORTO ALEGRE             14:50     16:55 

 
E - FORMAS DE PAGAMENTO:  

 À Vista: 03% de desconto, dinheiro ou cheque; ou 

 À Prazo: 1 + 9x cartão de crédito ou boleto bancário (sujeito à aprovação) 
 
F – OBSERVAÇÃO: 
 

 Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugares sem prévio aviso. 
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