RIO DE JANEIRO
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

4 DIAS
3 NOITES

08/11/2018
11/11/2018

AÉREO E
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Rio de Janeiro.

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - 08/11/2018 - PORTO ALEGRE / RIO DE JANEIRO
Saída do Aeroporto Internacional de Porto Alegre pela manhã com destino ao Rio de Janeiro.
Chegada e traslado do aeroporto ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.
2º DIAº DIA - 09/11/2018 - RIO DE JANEIRO
Após o café da manhã, saída para passeio panorâmico na cidade do Rio de Janeiro, visitando
os principais pontos turísticos da “Cidade Maravilhosa”, como Copacabana, Ipanema, Barra
da Tijuca, Corcovado, Pão de Açúcar, Maracanã e Igreja Metropolitana (sem ingressos).
3º DIAº DIA - 10/11/2018 - RIO DE JANEIRO
Café da manhã e dia livre para aproveitar as praias do Rio de Janeiro e fazer passeios
opcionais.
4º DIAº DIA - 11/11/2018 - RIO DE JANEIRO / PORTO ALEGRE
Café da manhã e tempo livre para aproveitar a praia de Copacabana. Em horário oportuno,
traslado ao aeroporto para embarque no voo com destino a Porto Alegre e...até a próxima
viagem!

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica desde Porto Alegre;
Traslado aeroporto Rio de Janeiro / hotel no Rio de Janeiro / aeroporto Rio de Janeiro;
03 noites de hospedagem em hotel categoria turística com café da manhã;
Guia acompanhante desde Porto Alegre;
Passeio panorâmico no Rio de Janeiro incluindo Pão de Açúcar, Corcovado e Maracanã
(sem ingressos);
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Atlântico Rio

CIDADE

CATEGORIA

Rio de Janeiro

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.08.2018

ENTRADA DE R$336,00

+9X DE R$123,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$1.440,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: ingressos nos locais visitados; passeios opcionais; bebidas e demais refeições;
despesas de caráter pessoal; excesso de bagagem; demais itens não constantes em
“incluso”;
Preço por pessoa em apartamento individual standard: R$ 1.770,00 + R$ 60,00 taxa de
embarque;
Saída garantida com mínimo 30 passageiros;
Para embarque é necessária apresentação de documento de identidade válido (brasileiros
podem embarcar com a carteira de identidade em bom estado de conservação e emitida há
menos de 10 anos ou passaporte com validade mínima de 06 meses);
Sem prejuízo das multas contratuais cabíveis, a cia aérea cobra multa em caso de
cancelamento e pedido de reembolsos, que serão repassadas ao cliente;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Consulte diferença de tarifa para o cartão de assistência de viagem caso tenha interessa em
uma cobertura superior a padrão;
Serviços sujeitos à disponibilidade e alteração de valores sem aviso prévio;
Franquia de bagagem de 01 peça de até 23 kg por pessoa;
Até o momento em que o pagamento total tenha sido recebido e a documentação ﬁnal
emitida, os valores cotados de tarifas e apartamentos estarão sujeitos à alterações sem aviso
prévio devido à ﬂutuação do câmbio e / ou quaisquer despesas imprevistas da operação;
Formas de pagamento: À vista 5% de desconto, ou entrada de 20% (À vista) + 09 vezes sem
juros em cheque ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners
Club);
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

