
 

 

APARECIDA  
com RIO DE JANEIRO 

 

 
 

Período:  
de 05 à 09 Agosto 2022 
 
Preço:  
Valor por pessoa em Qto DBL_______________________________________R$ 1.540,00 
Valor por pessoa em Qto SGL_______________________________________R$ 1.885,00 
 
Forma de Pagamento:  
A vista 3% de desconto  
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem  
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros  

Pacote Inclui:  
✓ Ônibus Doble Decker Leito Leito   

✓ Guia Coordenador Credenciado Cadastur 

✓ 02 Noites de Hotel com café da manhã  

✓ City Tour Com guia Local em Rio de Janeiro 

✓ City tour com guia local em Aparecida e Guaratinguetá   

ROTEIRO: 

1° dia – 05/08/22 SEXTA FEIRA- CIDADE DE ORIGEM / RIO DE JANEIRO 

7:00Hrs, Apresentação e embarque em Santa Rosa/RS Passando por Três Passos; Sarandi; 

Carazinho, Passo Fundo; Lagoa Vermelha via Curitibanos; Curitiba e São Paulo. Noite em 

Transito 

2º Dia – 06/08/22 – SÁBADO – RIO DE JANEIRO / APARECIDA 

Chegada prevista pela manhã, a cidade maravilhosa de Rio de Janeiro/RJ apresentação do guia 

local para realizar o city tour e conhecermos o Maracanã, Cristo Redentor (ascenso opcional), 

Igreja da Candelária, Túneis Rebouças e Dois Irmãos, Praia de São Conrado. Pela parte da tarde 

visitaremos Av. Niemayer, Leblon, Ipanema, Copacabana, praia do Leme, e o pôr do sol no Pão 

de Açúcar. Ao término da visita iremos para Aparecida direto ao local de hospedagem. check in 

hotel a noite. 1ª pernoite de hotel 

3º dia – 07/08/22 – Domingo - APARECIDA  

Após café da manhã, apresentação de nosso guia local o caminho do Rosario, continuando até 

o porto Itaguaçu onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida após almoço 

(Não incluso) faremos a Basílica Velha e finalizando o tour n Santuário Nacional de Nossa 

Senhora Aparecida, após sugerimos assistir à missa das 18 h. Retorno ao hotel e restante da 

noite livre. 2ª pernoite de hotel  

 

 

 



 

 

 

 

4º dia – 08/08/22 - Segunda-feira - APARECIDA / GUARATINGUETA / CACHOEIRA PAULISTA / 

CIDADE DE ORIGEM 

08:00 h após café da manhã check out do hotel e embarque para realizar o tour com nosso 

guia local em Guaratinguetá para visitar a Catedral de Santo Antônio, Casa de Frei Galvão, e 

Seminário Frei Galvão. após almoço embarque no ônibus Serra Azul com destino a cidade de 

origem. Chegada prevista no 5° dia. E fim de nossos serviços  

 
NOTA IMPORTANTE 

A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto ao Itinerá-
rio, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro. Caso necessário, poderá também alterar a data e ho-
rário de embarque a fim de garantir transporte de melhor qualidade.  
Em se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 25 passageiros exigidos para confir-
mação da saída da viagem. 

 

 


