
 

 
 

SUDESTE BRASILEIRO  
PARATY / VITÓRIA / VILA VELHA / GUARAPARI / PETRÓPOLIS 
 
1º DIA –– 10/05/2022 - ORIGEM / PARATY 
Embarque com destino a Paraty, noite em trânsito.  
 
2º DIA –– 11/05/2022 - ORIGEM / PARATY 
Chegada em Paraty café da manhã extra incluído no hotel, e nos deslocaremos para um inesquecível passeio de escuna, 
para conhecer este maravilhoso Paraíso Ambiental. O litoral de Paraty possui recantos de grande beleza, para os 
amantes da natureza. São centenas de praias que se sucedem ao longo do litoral ou se espalham pelas inúmeras ilhas 
existentes nos limites das águas de Paraty. Encontraremos nas ilhas infra-estrutura de apoio com barzinhos e praia para 
banhos. 1º pernoite. 
 
3º DIA –12/05/2022 - PARATY 
Após café da manhã, City Tour - Caminhada pelo Centro Histórico. 
Nesta experiência faremos uma viagem pela história de Paraty e do Brasil. Em uma caminhada agradável, haverá uma 
imersão na história local. Neste tour, a experiência se inicia buscando entender as origens do povo caiçara, e traz a tona 
onde estão fincadas as raízes de um povo tão plural, de uma cultura tão rica. 
Toda a história de Paraty está intimamente ligada ao ciclo da cana e nessa terra são produzidas cachaças ( bebida 
alcoólica produzida a base de cana de açúcar ) de alta qualidade. Para vivenciar essa magnífica riqueza de cheiros e 
sabores, serão oferecidas cachaças locais para degustação, e será explicada a importância dessa bebida na história e 
contexto local. Durante o tour será apresentado detalhadamente o contexto e importância histórica de Paraty dentro 
de cada período que ela está inserida... Por fim, será possível entender um pouco de cada detalhe oculto nesta joia de 
cidade, rodeada pelo verde das águas e das matas, no coração da Floresta Atlântica. 
Obs.: Não há garantias de que os pontos turísticos principais estarão abertos para visitação e caso estejam abertos os 
ingressos para entrada não estão inclusos! O tour é andando, é importante estar confortável usando roupas e sapatos 
que sejam adequados para atividades a pé. 2º pernoite. 
 
4º DIA – 13/05/2022 - PARATY-RJ / VITÓRIA - ES 
Após café da manhã, viagem a Vitória com parada para visita na Usina Nuclear de Angra 1 e Angra 2. Chegada 
diretamente ao hotel. 3º pernoite. 
 
5º DIA – 14/05/2022 - GUARAPARI-ES  
City tour Guarapari e tempo livre para praia. À noite, retorno a Vitória. Noite livre. 4º pernoite. 
 
6º DIA – 15/05/2022 - VITÓRIA E VILA VELHA-ES 
Pela manhã, city tour em Vitoria e Vila Velha. Conhecendo o Convento da Penha, Porto de Vitória, Palácio Anchieta, 
Pedra do Penedo, Praça do Papa, 3º ponte. A tarde, livre para praia. 5º pernoite. 
 
7º DIA – 16/05/2022 - VITÓRIA-ES / PETRÓPOLIS-RJ 
Após o café da manhã, viagem a Petrópolis/RJ. Chegada diretamente no hotel e livre ou a combinar. 6º pernoite 
 
8º DIA – 17/05/2022 – PETRÓPOLIS/RJ 
Após café da manhã, viagem até a cidade mais famosa da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Pela manhã 
visitaremos Cassino/Hotel Palácio Quitandinha, O Centro histórico da cidade: Casa do Barão de Mauá, Palácio dos 
Presidentes, Palácio de Cristal, Museu Casa de Santos Dumont. Após o almoço, continuaremos nosso tour conhecendo 



 

Museu Imperial – Palácio construído em estilo neoclássico para ser residência de verão de D. Pedro II e D. Teresa Cristina 
e por último a Catedral São Pedro de Alcântara onde estão os restos mortais de D. Pedro II, Dona Teresa Cristina, Conde 
D’Eu e Princesa Isabel. Final da tarde retorno ao Hotel. Noite livre ou a combinar.7º pernoite 
 
9º DIA – 18/05/2022 - PETRÓPOLIS / CIDADE DE ORIGEM 
Após o café da manhã, termino do tour. Almoço e viagem de retorno, pernoite em trânsito. 
 
10º DIA – 19/05/2022 – CIDADE DE ORIGEM 
Chegada prevista durante o dia conforme cidade de embarque, fim de nossos serviços. 
 
ITENS INCLUINDOS: 
- Viagem em ônibus Leito Total; 
- 07 Pernoites em Hotel categoria turísticas com café da manhã; 
- Todos os tours com guia local; 
- Serviço de bordo; 
- Seguro viagem de acordo com as normas da ANTT. 
 
VALOR DO PACOTE 
APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO - R$ 3090,00 por pessoa. 
APARTAMENTO INDIVIDUAL – R$ 3.490,00 por pessoa. 
Criança de 4 a 12 anos, desde que acompanhada por dois adultos, R$ 2490,00. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 
 
EMBARQUES PREVISTOS  
9:00 – CAXIAS DO SUL 
13:00 – PASSO FUNDO 
14:30 – ERECHIM 
 


