2ª EDIÇÃO

CULTURA + PRAIA
desde

1399€
PÁSCOA
2018

OFERTA
Excursão
1 dia
Rio de Janeiro

+
OFERTA
Excursão
Búzios

Rio de Janeiro + Búzios
29 Março a 05 Abril

PROGRAMA DA VIAGEM
Programa Incluí Passagem aérea Lisboa/Madrid/Rio de Janeiro/Madrid/Lisboa com a Ibéria em classe
económica, com uma bagagem de porão até 23Kg e uma bagagem de cabine até 8kg
Transferes
aeroporto para Hotel no Rio de Janeiro 3 noites em regime de alojamento e pequeno almoço
Oferta
de 1 excursão de 1 dia (Visita pela Lapa, Catedral metropolitana, estádio do maracanã, Sambódromo,
Cristo Rei com entradas, Almoço buffet exceto bebidas e sobremesa, Praias da zona Sul, Pão de açúcar
com entradas)
Transferes Hotel do Rio para Hotel em Búzios
4 noites de hotel em regime de
alojamento e pequeno almoço Oferta de 1 excursão de jardineira para conhecer as praias de Búzios Ossos, João Fernandes, Ferradura, Ferradurinha, Forno, Tartaruga, Brava, Mirante João Fernandes etc..
Transferes Hotel de Búzios para Aeroporto no Rio de Janeiro Seguro multiassistência básico Taxas de
segurança e combustível(424€ a reconfirmar no ato da emissão)
Programa não Incluí Taxas de turismo locais. Suplemento saída do Porto (48€/pessoa) em autocarro
(mediante número mínimo de participantes). Outros não mencionados, tais como excursões opcionais ou
outras despesas de caracter pessoal.

PREÇOS POR PESSOA
HOTEL

Rio de Janeiro - Hotel 4*
+
Búzios - Hotel 4*

REGIME

QUARTO

PRIMEIRAS 10
RESERVAS

RESERVAS
ATÉ 25 DEZ.
2017

RESERVAS
APÓS 25 DEZ.
2017

DUPLO

€ 1.455

€ 1.479

€ 1.500

TRIPLO*

€ 1.399

€ 1.420

€ 1.460

APA
SUPL. SINGLE

€ 350

CRIANÇA

€ 1.299

* Quarto duplo com cama extra | Hoteis previstos: Hotel Vila Galé Rio 4* + Pérola Búzios 4*
Preço de criança dos 2 aos 11 inclusive partilhando o quarto com 2 adultos
Sede: R.Luis António Correia, Loja 14 - 4715-310 Braga

Tempo de Viagem

RNAVT:3721 e 2319

RESERVAS:
Email: geral@tempodeviagem.com
Tel: +351 253 628 276

2ª EDIÇÃO

EXCURSÕES OPCIONAIS

RIO DE JANEIRO

❖ RIO SCENARIUM
- Somente entrada – 20€*/pessoa
- Entrada com Jantar – 120€*/pessoa
O centro do Rio de Janeiro é um local repleto de história, atrativos e de arquitetura antiga que
remonta aos tempos coloniais. Neste cenário pitoresco, cravado no coração no bairro boêmio da Lapa,
um lugar imperdível para quem quer conhecer a alegria e descontração da noite carioca é o Rio
Scenarium - Pavilhão da Cultura. Entre casarios antigos e a beleza dos centenários Arcos da Lapa está
instalado em um sobradão de três andares. Ali ele se destaca como um dos principais bares da cidade
que nos finais de semana chega a receber 2 mil pessoas.
O que mais atrai é a combinação de bar e restaurante com shows de música brasileira. Os
petiscos variados, a boa bebida e a música ao vivo para ouvir e dançar são o segredo para a
popularidade da casa. Os salões são decorados com antiguidades, integrando o interior à pitoresca Lapa.
Muito a propósito, o local, durante o dia, funciona como antiquário e é especializado em locações para
cenários.
Com muita música brasileira, o Rio Scenarium tem programação com artistas e estilos musicais
que variam entre samba, MPB, choro, forró e gafieira. Sextas e sábados, noites de maior movimento e
animação, são apresentados geralmente 3 shows. Com muita dança no salão, às sextas,o bar funciona
até às 5 horas da manhã. No salão anexo ao sobrado,a animação é comandada por DJ’s e também muita
música brasileira.
Serviço de Jantar com petisco:
Petiscos (Caponata de legumes com torradas; Cubos de queijo coalho com geleia de damasco; Bolinho
de aipim com recheio de carne seca; Pastel de carne com geleia de pimentão vermelho; Caldinho de
feijão.)
Prato Quente (a escolher) - Penne ao molho de tomates com champignon e lascas de queijo coalho OU
Escalopinho de mignon com molho de cogumelos, legumes sauté e purê de batata doce com lemon
pepper
Bebidas: Água; Refrigerante; Cerveja Itaipava; Caipirinha de limão; Caipivodka de frutas da estação
* Valores para quem fica no hotel Vila Gale Rio 4*

❖ ANGRA DOS REIS – 1 DIA
- Programa – 80€/pessoa
A natureza foi generosa com a baía de Angra
dos Reis, presenteando-a com nada menos que 365
ilhas salpicadas em um mar de águas verdes e cristalinas. A melhor maneira de conhecê-las é de
barco, em passeios que levam a cenários paradisíacos e variados. No cardápio estão recantos isolados os preferidos dos ricos e famosos para erguerem seus refúgios - e também praias badaladas, como a do
Dentista, onde o engarrafamento de lanchas e iates é constante na alta estação.
Transporte ida e volta, passeio de barco por 5 horas com 4 paragens para banhos e almoço (bebidas
excluídas)
Sede: R.Luis António Correia, Loja 14 - 4715-310 Braga

Tempo de Viagem

RNAVT:3721 e 2319

RESERVAS:
Email: geral@tempodeviagem.com
Tel: +351 253 628 276

2ª EDIÇÃO

EXCURSÕES OPCIONAIS

BÚZIOS

❖ ARRAIAL DO CABO
- Programa – 80€/pessoa

Arraial do Cabo reúne algumas das mais belas características do litoral brasileiro, como dunas de
areia branca, vegetação de restinga, lagoas e praias de mar cristalino, além de costões que funcionam
como mirantes para apreciar tudo isso. E ainda tem mais: embora localizada na Região dos Lagos e
tendo como vizinhas as badaladas Cabo Frio e Búzios, a cidade mantém características típicas de uma
vila de pescadores - até mesmo na alta temporada os ares de tranquilidade imperam.
Passeios de barco levam à ilha do Farol, uma das mais belas do país
Quem agradece são os mergulhadores, que lá encontram alguns dos melhores pontos do país
para praticar o desporto. Além das águas transparentes, Arraial do Cabo abriga uma diversificada vida
marinha.
São tartarugas, meros, lulas, lagostas, arraias e até golfinhos que vivem em harmonia nas ilhas do
Farol e dos Porcos, nos sacos do Cherne e do Cordeiro, na praia do Forno, na Ponta d'Água e na Gruta
Azul.
Além das belezas naturais, a cidade é atraente também quanto o assunto é preço - dos
restaurantes às pousadas, as tarifas são bem mais em conta que as praticadas nos arredores. Em Arraial
não há estabelecimentos luxuosos, mas encontra-se conforto e pratos à base de frutos do mar sempre
fresquinhos.
Os passeios de barco, imperdíveis e que apresentam paisagens encantadoras e com direito a
parada na praia do Farol, uma das mais bonitas do Brasil, também têm valor acessível. Sem contar que,
assistir o pôr do sol no Pontal do Atalaia, um dos programas obrigatório

❖ PASSEIO ESCUNA 12 PRAIAS
- Programa – 28€/pessoa
O embarque é no píer da Rua das Pedras, no Centro, no período da manhã e tarde.
Com duração aproximada de 2h30, percorre 12 praias e 03 ilhas, com paradas para mergulho.
Roteiro do passeio: Praia do Canto, Ilha do Caboclo, praia da Armação, dos Ossos, Azeda e Azedinha,
João Fernandes e Fernandinho, Ilha Branca, Ilha Feia, praia da Tartaruga, Amores e Virgens.
Água e refrigerante incluído
Sede: R.Luis António Correia, Loja 14 - 4715-310 Braga

Tempo de Viagem

RNAVT:3721 e 2319

RESERVAS:
Email: geral@tempodeviagem.com
Tel: +351 253 628 276

