
PARATY  (RJ) – FÉRIAS DE JANEIRO 2022

Sobre o destino: A bela Paraty fica na costa sudeste do Brasil, 200 quilômetros ao sul do Rio, com a Serra da
Bocaina ao fundo. O centro da pequena cidade colonial é um monumento histórico nacional com prédios bem
preservados  em suas  ruas de  pedestres.  Diversas  praias  belíssimas  e  inúmeras  ilhas e  enseadas para  poder
explorar e relaxar.

PERÍODO: 19 A 23/01/2022 

1º Dia – Vitória x Paraty: Apresentação para embarque conforme especificado abaixo. Viagem noturna com 
parada em local determinado pelo guia.

2º Dia – Paraty: Chegada em Paraty pela manhã às 10 hs. Seguiremos direto para a Pousada onde deixaremos 
nossa bagagem, check-in somente após as 15hs, enquanto isso faremos um City Tour pelo centro histórico da 
cidade. Restante do dia livre para atividades independentes.

3º Dia – Paraty Passeio de escuna: Café da Manhã e logo em seguida às 10 horas faremos passeio de escuna 
pela baía de Paraty. É o passeio mais tradicional da cidade, tem duração de 5 horas, visitam-se 2 praias e 2 ilhas, 
parando nestes locais em torno de 30 à 40 minutos em cada uma delas, com tempo para relaxar, nadar, fazer 
snorkelling ou simplesmente desfrutar da praia ou de um almoço delicioso (opcional, não incluso) a bordo da 
embarcação. 

4º Dia – Paraty: Após o café da manhã, dia totalmente livre para atividades independentes. Sugerimos conhecer 
a Praia do sono assim como Trindade. Noite livre. Pernoite.

5º Dia – Paraty: Café da manhã em seguida as 9 hs todos devem estar na recepção do Hotel para iniciarmos a 
viagem de regresso com previsão de chegada em Vitória às 23h00min. Fim de nossos serviços.

Embarques: (Apresentação para embarque, obrigatório 30min antes da saída)

 19/01/2022 – 19h – Vitória – Praça dos desejos – Espaço VIP (Em frente ao MC Donald’s)
 19/01/2022 – 20h30min – Guarapari – Rodoviária
 19/01/2022 – 22h – Cachoeiro –  (Posto Shangrila)

Pacote Inclui:
 Transporte em ônibus Leito Total;
 03 noites de hospedagem com café da manhã;
 City Tour com Guia Local;
 Passeio de Escuna pela Baía de Paraty;
 Serviço de bordo (aperitivos personalizados, salgados, cerveja hineken, espumante, vinho, suco, 

refrigerante, água, café, chá gelado.);
 Seguro viagem;
 Guia Rodoviário.

Valor por pessoa em R$ a partir de:

Pousada Regime Categoria SGL DBL TRL

Villa Harmonia Café Standard 1890 1299 1279

¹ Criança até 04 anos (Colo) – Free 

 Condições Gerais:

 Valores por pessoa em reais sujeitos à alteração sem prévio aviso;
 Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes no Cartão s/ juros;
 Pagamento à vista 3% desconto;
 OBS: 02 meses para o embarque apenas em 3x no cartão.


