
 

 
APARECIDA / RIO DE JANEIRO 
 
 

1º DIA – 08/12/2022 – ORIGEM / APARECIDA 
Embarques para iniciarmos nossa viagem com destino a Aparecida. Pernoite em trânsito. 
 
2º DIA – 09/12/2022 – APARECIDA 
Chegada pela manhã, café da manhã no hotel incluído e livre. Almoço incluído no hotel e encontro 
com guia local para passeio pelas basílicas. Restante do dia livre. Lembrando que o Santuário Nacional 
é o destino de muitas famílias que escolhem a cidade de Aparecida, para agradecer as bênçãos de 
Nossa Senhora e conhecer toda a história desses 300 anos de devoção, por meio dos diversos pontos 
turísticos.  Jantar incluído no hotel. Hospedagem. 1º pernoite. 
 
3º DIA – 10/12/2022 – APARECIDA / RIO DE JANEIRO 
Após o café da manhã, viagem ao Rio de Janeiro.  
Dia para tour conhecendo o Corcovado, o Pão de Açúcar e demais pontos da cidade maravilhosa 
conforme programação do guia local. Hospedagem. 2º pernoite. 
 
4º DIA – 11/12/2022 – RIO DE JANEIRO / ORIGEM 
Após o café da manhã, termino do tour e viagem de retorno. Chegada no dia seguinte.  
 
INCLUINDO 

- Viagem em ônibus leito total; 
- 01 noite de hotel em Aparecida com café da manhã, almoço, jantar e café da manhã; 
- 01 noite em hotel com café da manhã no Rio de Janeiro; 
- Serviço de bordo com: água mineral, balas, chimarrão; 
- Ingresso para o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro; 

 
VALOR DO PACOTE 
POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO - R$ 1.590,00. 
POR PESSOA EM PARTAMENTO INDIVIDUAL – R$ 1.890,00. 
Crianças de 1 a 3 anos, desde que acompanhadas por dois adultos não pagam. 
Crianças de 4 a 12 anos, desde que acompanhadas por dois adultos, R$ 950,00. 
 
Observação, não estão incluídos ingressos aos atrativos mencionados no roteiro, (exceto 
Museu do Amanhã no RJ). 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
A vista 5% de desconto. 
1+5x com cartão. 
 
PRINCIPAIS EMBARQUES 
7h30- CAXIAS DO SUL  
12h – PASSO FUNDO 
13h30 - ERECHIM 

http://www.a12.com/santuario-nacional/institucional/detalhes/300-anos-de-bencaos

