
 

 

RIO DE JANEIRO – ENSAIO ESCOLA DE SAMBA 

 

Período: 27 à 30/01/2022 

 

1º Dia – Vitória x Rio de Janeiro - Apresentação para embarque conforme especificado abaixo. Viagem noturna 
com parada em local determinado pelo guia. 

2º Dia – Rio de Janeiro - Chegada prevista pela manhã, café. Após o café seguiremos para o Tour na comunidade 
de Santa Marta. Esta favela está localizada entre os bairros de Botafogo e Laranjeiras no morro Dona Marta, 
conhecida por ser visitada por personalidades internacionais como: Madonna, Joe Biden, entre outros.  Além disso, 
conhecido por ser o cenário do videoclipe de Michael Jackson `` eles não ligam para nós '' que também ganhou uma 

estátua no topo do morro.  O Santa Marta também foi o palco principal das cenas do filme Velozes e Furiosos 5 🚗 

🚕 🚙 

Santa Marta tem um funicular que sobe até o topo do morro.  Além disso, possui um cartão postal de casas coloridas 

com uma vista incrível: de um lado, o Cristo e, do outro, o Pão de Açúcar.  🚠 

Ande pelos corredores e escadas do Santa Marta conheça sua história e visite a estátua de Michael Jackson, onde 
foram gravadas cenas de seu videoclipe e o palco onde foram gravadas algumas cenas do filme R&F 5. 13h Almoço 
(não incluso). Tarde e noite livre para atividades independentes. Pernoite. 

3º Dia – Rio de Janeiro– Café. Às 8h00min seguiremos para o City Tour panorâmico pelas praias da Barra da 
Tijuca com parada no Museu Casa do Pontal. Às 12:30h almoço (não incluso). Tarde Livre. 21h30min todos na 
Recepção, seguiremos para o Ensaio da Salgueiro. Pernoite. 

4º Dia – Rio de Janeiro x Vitória – Café e manhã livre. Às 12h check-out dos apartamentos. Almoço (não incluso). 
Bustour pela Cidade do Rio de Janeiro e logo após iniciamos nossa viagem de regresso. FIM DE NOSSOS 
SERVIÇOS. 

 

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

• 27/01/2022 – 21:30h – Vitória – Praia do Canto - Praça dos Desejos – Espaço VIP (frente ao MC Donald’s)  
• 27/01/2022 – 22:30h – Guarapari -  

 
Pacote Inclui: 

• Transporte em ônibus Semi Leito; 
• Café extra na chegada; 
• 02 noites de hospedagem com café da manhã; 
• City Tour panorâmico com Guia Local com Museu Casa do Pontal; 
• City Tour com Guia Local na Favela de Santa Marte; 

• Serviço de bordo (aperitivos personalizados, cerveja, espumante, vinho, refrigerante, água, café, chá 
gelado.); 

• Seguro viagem; 
• Guia credenciado acompanhando o grupo. 
 

Valor por pessoa em R$ a partir de: 

Hotel Regime Categoria Duplo/ Triplo 

OK Café da manhã Standard 899 

 
 
Condições Gerais: 

• Valores por pessoa em reais sujeitos a alteração sem prévio aviso; 
• Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6x vezes no Cartão juros; 

• Pagamento à vista 3% desconto; 


