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PASSEIO DE JEEP PELA FLORESTA DA TIJUCA

Floresta da Tijuca é a maior Floresta urbana do mundo localizada em região de Mata Atlântica que 
fica a 10 minutos do centro do Rio de Janeiro.

Nosso passeio inclui saída do hotel e uma grande visita aos históricos pontos turísticos e naturais da 
cidade começando pela Estrada do Horto Florestal com parada na Cachoeira dos Macacos, Vista 
Chinesa, Mesa do Imperador , Cascatinha, Capela Mayrink e Centro dos visitantes.

O ponto auge é a caminhada por trilhas de grau fácil por dentro da floresta que normalmente são 
vistos macacos, preguiças e pássaros da fauna brasileira.

Finalizamos o passeio pela Estrada das Canoas e a parada na Praia do Pepino para ver os voos de 
Asa Delta. 

* Passeio regular com duração de 04 horas e guia local falando Português. 
* Passeio exige mínimo de 02 pessoas. 

R$ 95,00 por pessoa
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JEEP TOUR – CITY TOUR PANORÂMICO + SANTA TERESA

Este tour se inicia no centro histórico do Rio de Janeiro. O conjunto arquitetônico da Praça XV, Arco dos 
Teles, Casa França Brasil (antiga Alfândega), Mosteiro de São Bento e os Arcos da Lapa são ótimos 
exemplos de construções da época colonial.

O Espaço Cultural Banco do Brasil, Teatro Municipal, Museu de Belas Artes e a Biblioteca Pública Nacional, 
são exemplos da arquitetura da época do império.

Em seguida, visita-se o bairro de Santa Teresa. Este bairro, tradicional do Rio de Janeiro, abriga casarões 
do início do século XX construídos, sobretudo pelos ingleses que procuravam a região por seu clima ameno. 
Hoje em dia é um reduto de artistas plásticos, onde ainda existe o bonde como meio de transporte coletivo.

* Duração do passeio é aproximadamente 4 horas.
•Inclui guia local falando Português. 
* Passeio exige mínimo de 02 pessoas. 
* Tour regular

R$ 95,00 por pessoa
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BAÍA DE GUANABARA

No dia 1º de janeiro de 1502, uma esquadra portuguesa comandada por André
Gonçalves descobriu e navegou pela Baía da Guanabara e julgando tratar-se a foz de
um grande rio deu-se o nome de Rio de Janeiro.
É a terceira maior baía do mundo em volume d`água, tem 413 quilômetros quadrados
de área, uma extensão de 33 km, 84 ilhas de vários tamanhos dentre elas a Ilha do
Governador, Ilha do Fundão e a Ilha das Cobras.
No passeio veremos os pontos a seguir como:
- Bairro do Flamengo - Bairro de Botafogo - Bairro da Urca
- Pão de Açúcar - Fortaleza de São João - Fortaleza de Santa Cruz
- Fortaleza de Lage - Cidade de Niterói - Ponte Rio – Niterói
- Ilha Fiscal - Ilha de Villegaignon - Ilha Mocanguê

Duração do Tour regular:
4 Horas
Saídas e Pick Up Time:
Segunda a Sábado. Pick Up entre 08:00 e 09:00
Mínimo de 04 pessoas para confirmar a saída ou de acordo com a disponibilidade.

Incluído:
Transporte Hotel X Marina da Glória X Hotel
Ingressos Saveiros
Guia falando Português

R$ 95,00 por pessoa
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PASSEIO DE DIA INTEIRO – PETRÓPOLIS

Apenas à uma hora do Rio, a cidade de Petrópolis é sem duvida uma das mais ricas em
historia do Brasil. Uma simples caminhada pelas ruas da cidade significa transportar-se
no tempo em que o Brasil era Império.
Ao chegarmos em Petrópolis faremos uma parada para fotos no Palácio Quitandinha.
O Palácio Quitandinha foi construído em 1944 para ser o maior cassino da Ame. do Sul.
Visitaremos a fabrica da Patrone. Uma fabrica de chocolate que está em Petrópolis
desde 1945. A Patrone foi a pioneira na criação de ovos de Páscoa no Brasil.
A visita continua no Palácio de Verão de D. Pedro II, hoje Museu Imperial. O Palácio foi
sede do governo durante os verões em que o Imperador passava em Petrópolis.
Visitaremos a Catedral de Petrópolis. Construída em estilo gótico abriga os restos
mortais da família Imperial.
Após o almoço (opcional) passaremos pela casa de Santos Dumont, o pai da aviação.
Visitaremos também o Palácio de Cristal com arquitetura inspirado no Palácio de
Cristal de Londres e do Porto.
Após a visitação iniciaremos o retorno ao Rio de Janeiro passando pelas praias de
Copacabana, Ipanema e Leblon.

Duração do Tour regular:
8 Horas
Saídas e Pick Up Time:
Terças – Quintas - Sábados. Pick Up entre 10:00 e 11:00
Mínimo de 12 pessoas para confirmar a saída ou de acordo com a disponibilidade.

Incluído:
Transporte Hotel X Petrópolis X Hotel
Ingressos para o Museu Imperial
Guia falando Português

R$ 97,00 por pessoa
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CORCOVADO & FLORESTA

É impossível imaginar uma viagem ao Rio de Janeiro sem uma visita ao Cristo Redentor.

Localizado no alto do Morro do Corcovado, o monumento é a imagem brasileira mais conhecida no mundo 
e foi eleito recentemente uma das sétimas novas maravilhas do mundo!

Após o apanha dos passageiros em seus hotéis, o Tour seguirá até a estação do Cosme
Velho, passando pelos bairros de Leblon, e Lagoa. De lá tomaremos o trenzinho por
dentro da Floresta da Tijuca rumo a uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O
Cristo Redentor.
Inaugurado em 1884 pelo Imperador D. Pedro II, o trem do Corcovado foi o primeiro
trem elétrico do Brasil. Inaugurada em 1931 a estátua do Cristo Redentor tornou-se
um símbolo da hospitalidade carioca, recebendo a todos sempre de braços abertos.
A estátua de Jesus Cristo está localizada a 709 metros acima no nível do mar. Foi
erguida em concreto armado e revestida de pedra sabão. Possui 38 metros de altura.
Tem uma das vistas mais bonitas do mundo sendo possível visualizar as regiões Norte
e Sul do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói.
Após a visitação do Corcovado iniciaremos o Drop-off dos passageiros passando pelas
praias de Copacabana, Ipanema e Leblon.

Duração do Tour regular:
4 Horas
Saídas e Pick Up Time:
Diária. Pick Up entre 14:00 e 15:00
Mínimo de 02 pessoas para confirmar a saída ou de acordo com a disponibilidade.

Incluído:
Transporte Hotel X Corcovado X Hotel
Ingressos do Trem do Corcovado
Guia falando Português

R$ 98,00 por pessoa
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PÃO DE AÇÚCAR COM CITY TOUR E CATEDRAL

Após o apanha dos passageiros em seus hotéis, seguiremos rumo ao Centro da cidade,
passando pela Catedral Metropolitana onde faremos uma parada para visitação,
Teatro Municipal e Cinelândia. Seguiremos pelo Aterro do Flamengo rumo ao Pão de
Açúcar.
Inaugurado em 1912 o Bondinho do Pão de Açúcar funciona em 2 linhas ligando os
morros. A primeira linha tem extensão de 600 metros ligando a estação Principal ao
Morro da Urca. A segunda linha tem extensão de 850 metros ligando o Morro da Urca
ao Morro do Pão de Açúcar. No morro do Pão de Açúcar é possível ver toda a Baia de
Guanabara, os bairros da Zona Sul, a cidade de Niterói e o Cristo Redentor.
Após a visita ao Pão de Açúcar iniciaremos o drop-off dos passageiros passando pelas
praias de Copacabana, Ipanema e Leblon.

Duração do Tour regular:
4 Horas
Saídas e Pick Up Time:
Diária. Pick Up entre 08:00 e 09:00
Mínimo de 02 pessoas para confirmar a saída ou de acordo com a disponibilidade.

Incluído:
Transporte Hotel X Pão de Açúcar X Hotel
Ingressos do Bondinho do Pão de Açúcar
Guia falando Português

R$ 115,00 por pessoa
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BY NIGHT - RIO SCENARIUM

No Rio Scenarium você vai conhecer a mais animada noite da região da Lapa, no coração do
Rio de Janeiro. Um espaço único, diferente e especial, que mistura o charme e a sofisticação
de uma decoração baseada em acervos de antiguidades com um ambiente informal e música
popular brasileira de qualidade. Divirta-se com a musica e a pista de dança da casa
Considerado um dos 10 melhores bares do mundo pelo jornal londrino The Guardian, o Rio
Scenarium é destaque no panorama cultural noturno do Rio, com a preservação do casario
antigo da cidade com uma vocação artística que resgata e valoriza as nossas tradições.
Ao oferecer um programa que inclui o Rio Scenarium temos certeza de estar
oferecendo o melhor aos nossos turistas que vão, ao lado do carioca, desfrutar de um
ambiente muito agradável e se divertir com a música e a pista de dança da casa.

Duração:
4 Horas
Saídas e Pick Up Time:
Terça a Quinta. Pick Up entre 19:00 e 20:00

Incluído:
Transporte Hotel X Rio Scenarium X Hotel
1 Petisco a escolha + 1 Bebida*
Guia falando Português

Valor sob consulta


