CIRCUITO REGULAR COM EXPERIENTES GUIAS LOCAIS

ANGRA DOS REIS

BÚZIOS

RIO DE JANEIRO E PRAIAS
DE BÚZIOS E ANGRA DOS REIS
11
3

6
9

DIAS
VISITAS

REFEIÇÕES
P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA OU PORTO / RIO DE JANEIRO

Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidade de embarque e saída, em voo regular da
TAP Air Portugal, com destino ao Rio de Janeiro. Chegada,
assistência e transporte ao Hotel Windsor Plaza ****
ou similar. Tempo livre para um primeiro contacto com a Cidade Maravilhosa. Alojamento.

2º DIA RIO DE JANEIRO / BÚZIOS

Após o pequeno-almoço no hotel, saída para a cidade de Búzios. Aproximadamente a 180kms a nordeste do Rio de Janeiro, esta península poisa as suas praias e ravinas nas tranquilas águas do Atlântico. A pacata aldeia de pescadores,
aos poucos, foi se transformando num lugar de veraneio. No
início, os turistas alugavam as casas dos pescadores. A origem do turismo em Búzios remete aos anos de 1940/1950,
quando a cidade se resumia a uma pequena vila de pescadores. Começou a ser apreciada por representantes das
elites carioca e paulista, que fizeram surgir as primeiras
casas, concentradas, até a década de 1960. Esses visitantes
recebiam em suas casas amigos ilustres, incluindo políticos
e artistas, muitos deles estrangeiros. Com isso, a fama da cidade foi crescendo entre pessoas de classe alta de diversos
países. Os recortes que encerram as 23 praias de diferentes
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7º DIA RIO DE JANEIRO / ANGRA DOS REIS

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades a gosto
pessoal. Não deixe de apreciar o artesanato nas típicas lojas
da famosa rua das Pedras. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar localmente transporte para Angra dos Reis. Chegada e alojamento
no Hotel Vila Galé Eco Resort **** ou similar, em regime de Tudo Incluído. Angra destaca-se, não só pela mata
atlântica inexplorada, mas também pelo mar cristalino e a
enorme quantidade de ilhas – 365 e mais de 2,000 praias
– que fazem da região um paraíso para os ricos e figuras mediáticas do Brasil e do mundo.

4º DIA BÚZIOS / RIO DE JANEIRO

8º DIA ANGRA DOS REIS

3º DIA BÚZIOS

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte para o Rio de Janeiro. Alojamento no Hotel
Windsor Plaza **** ou similar. Resto do dia livre para
descobrir por conta própria esta cidade apaixonante.

5º DIA RIO DE JANEIRO

Pequeno-almoço no hotel. Passeio de meio-dia pelas praias
cariocas e subida ao Morro do Corcovado para visitar o Cristo
Redentor, de onde se tem uma panorâmica incomparável de
toda a cidade do Rio de Janeiro. Regresso ao hotel e tarde
livre para atividades a gosto pessoal. Alojamento.

6º DIA RIO DE JANEIRO

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente livre para atividades de gosto pessoal ou participar em excursões facultativas como Petrópolis ou as Ilhas Tropicais. À noite aconselhamos um dos muitos shows numa das tradicionais casas
de espetáculos do Rio de Janeiro. Alojamento.

Alojamento no hotel em regime de Tudo Incluído. Dia livre
para atividades a gosto pessoal.

9º DIA ANGRA DOS REIS

Alojamento no hotel em regime de Tudo Incluído. Dia completamente livre para desfrutar de todas as facilidades do
hotel ou para descobrir por conta própria este que é um dos
cenários mais deslumbrantes do Brasil.

10º DIA ANGRA DOS REIS / RIO DE JANEIRO / LISBOA
OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente
transporte ao aeroporto do Rio de Janeiro. Formalidades de
embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal com
destino a Lisboa ou Porto. Refeições e noite a bordo.

11º DIA LISBOA OU PORTO

Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM.

O PREÇO INCLUI

Diárias de 9 abril a 14 dezembro

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

CRIANÇA
2-11 anos

9Abr a 30Jun + 1Set
a 30Nov

€ 1.995

€ 2.665

€ 1.305

1 a 14Jul

€ 2.735

€ 3.805

€ 1.735

15 a 31Jul

€ 2.965

€ 4.035

€ 1.905

1 a 15Ago

€ 2.465

€ 3.125

€ 1.655

16 a 31Ago

€ 2.235

€ 2.905

€ 1.485

1 a 14 Dez

€ 2.495

€ 3.565

€ 1.555

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 415 (voos diretos). Nota:
valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. No mês de Julho e de Dezembro
o alojamento em Angra dos Reis obriga a um mínimo de 5 noites já refletido no
preço. Preço criança (2-11anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

10

caraterísticas, fazem deste aconchegante recanto um local
excelente para umas férias inesquecíveis. Chegada e alojamento na Pousada La Chimere ou similar. Resto do dia
livre para atividades a gosto pessoal.

CIRCUITO CLÁSSICO

NORTRAVEL, Operador de Confiança

• Passagem aérea TAP Air Portugal em classe económica para o percurso Internacional, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
até 23Kg;
• Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa, em serviço regular
(transfere partilhado, com uma ou várias paragens);
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, incluindo o pequeno-almoço no hotel do Rio de Janeiro e em Búzios, e em regime tudo
incluído no hotel em Angra dos Reis;
• Visitas e excursões de acordo com o itinerário, acompanhadas por
guia local em base regular;
• Meio-dia de visita ao Corcovado (entrada incluída);
• Assistência local pelo nosso representante;
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço;
• Taxas de aviação - € 415 (voos diretos).
* Seguros complementares pág. 58

BÚZIOS

ANGRA DOS REIS

RIO DE JANEIRO

SUPLEMENTOS

Tarifa aérea e taxas de aviação saída do Porto , ou Faro € 60

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

