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Dia 1 – Rio de Janeiro / Paraty 

Recepção no aeroporto do Rio de Janeiro e traslado privado 

até Paraty. O trajeto leva cerca de 4h30 em veículo 

climatizado com motorista profissional e guia credenciado. 

No percurso é possível ver parte da Mata Atlântica que 

acompanha grande parte da estrada. Uma parada técnica 

pode ser prevista durante o traslado. 
 

 
 

 
 

 



  
 

 

Dia 2 - Paraty 

Tour regular ou privado em embarcação. 

Paraty tem 65 ilhas e centenas de praias de rara beleza, 

rodeado por uma exuberante vegetação faz com que seja um 

lugar sossegado e inesquecível, ideal para banho e 

snorkelling. Um passeio inesquecível e recomendado para 

todos os turistas com duração de 5 horas. Roteiros pela 

maravilhosa baía de Paraty com 4 paradas. Durante o 

passeio visitam-se 2 praias e 2 ilhas, parando nestes locais 

em torno de 30 a 40 minutos em cada uma delas, com tempo 

para relaxar, nadar, fazer snorkelling,  ou  simplesmente 

desfrutar de uma praia ou do almoço delicioso (opcional). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 3 - Paraty 

Half Day City Tour histórico em Paraty com Almoço opcional. 

Diferente das outras cidades coloniais a arquitetura de 

Paraty tem caráter, originalidade e definição formando um 

harmonioso conjunto arquitetônico do século XVIII. A cidade 

de Paraty hoje é monumento Histórico Nacional e candidata 

a Patrimônio Histórico Mundial, e ainda mais, patrimônio 

natural por estar 65% da área do município dentro do parque 

nacional da Serra da Bocaina. Calçadas irregulares, grossas  



  

 

paredes decoradas, sobrados coloniais com sacadas de ferro 

trabalhado, cultura maçônica, nos faz voltar até os tempos 

da colônia. 

O passeio consiste em uma caminhada pelo Centro Histórico 

da cidade acompanhado por um guia credenciado pela 

Embratur, que contará lendas e histórias de séculos 

passados, passando pelas 04 igrejas (Matriz de Nossa Sra. 

dos Remédios, Santa Rita, Nossa Sra. Do Rosário e São 

Benedito e Nossa Sra. Das Dores), museu, Casa da Cultura, 

antigos sobrados e ateliês. Tarde livre na cidade para 

compras. 
 

 

Dia 4 – Paraty / Rio de Janeiro 

Traslado de Paraty até o Rio de Janeiro em veículo 

climatizado com motorista profissional e guia credenciado. O 

trajeto leva cerca de 4h30 e poderá ser prevista uma parada 

técnica. Almoço opcional à chegada ao Rio de Janeiro. 



  

 

Check in em hotel próximo às praias de Copacabana ou 

Ipanema. 

Tarde livre para descanso. 

Jantar em uma Churrascaria com rodízio de carnes, 

acompanhamentos e buffet de saladas. 
 

 
 

Dia 5 – Rio de Janeiro 

Traslado até a estação do Trem Elétrico do Corcovado, onde 

tomaremos o trem para subir até a estátua que foi 

considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno em 

meio à Mata Atlântica. De cima será possível ver grande 

parte da Cidade Maravilhosa, onde nosso guia apontará 

vários pontos turísticos e falará sobre parte da história da 

cidade. 



  

 

Após a visita, a descida é feita também em trem elétrico e  

ao terminar tomaremos um veículo para almoçarmos em 

um restaurante com serviço de buffet de comida típica de 

Minas Gerais. 

Após o almoço partiremos para a estação da Praia Vermelha, 

de onde partiremos em um teleférico até o Morro da Urca. 

Em seguida tomaremos outro teleférico até o famoso Morro 

do Pão de Açúcar, de onde é possível ver em 360º diversas 

praias da cidade, Niterói e ao fundo a Serra do Mar. 

Regresso ao hotel e, à noite, jantar no Rio Scenarium com 

música regional e local para dança. 
 

 
 

 
 

 

Dia 6 – Rio de Janeiro 

City Tour histórico pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. 

Neste tour de meio dia teremos a possibilidade de conhecer 

a cidade antiga e moderna do Rio de Janeiro, com seus 

diversos monumentos. Paço Imperial, Praça VX, Igreja da 

Candelária, Cinelândia, Teatro Municipal, Real Gabinete 

Português de Leitura, Catedral Metropolitana, Sambódromo,  



  

 

Biblioteca Nacional e o Mosteiro de São Bento são alguns dos 

lugares dos quais estaremos falando durante o tour, alguns  

momentos em sightseeing, outros a pé. Além disto, algumas 

novidades como o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, o maior 

da América do Sul, podem ser acrescentados à visita. 

Almoçaremos na histórica e emblemática Confeitaria 

Colombo, que preserva os traços arquitetônicos de um Rio 

de Janeiro antigo. 

Após o tour, teremos a oportunidade de passar pelo 

Maracanã e fazer uma rápida parada para compras num dos 

centros comerciais da cidade. 

Após regressar ao hotel podemos oferecer um opcional 

jantar no Restaurante Marius, com sua decoração única. 
 

  
 

  
 

 

Dia 7 – Rio de Janeiro / Búzios 

Traslado do Rio de Janeiro para Búzios em veículo 

climatizado com motorista profissional e guia credenciado. O 

trajeto dura cerca de 2h30 e uma parada técnica pode ser 

prevista no caminho. 



  

 

Chegada a Búzios e alojamento. 

Tarde livre para passeio e compras na Rua das Pedras. 

À noite, jantar na pousada/hotel. 

 

 
 

Dia 8 – Búzios 

Após o pequeno almoço, saída para um passeio em 

embarcação pelas praias e ilhas da região. 

Durante o tour teremos oportunidade de conhecer 12 praias 

e 2 ilhas e teremos 3 paradas para mergulhar e relaxar. Estes 

são os locais pelos quais passaremos: Praia da Armação - 

Ilha do Caboclo - Orla Bardot - Praia dos Ossos - Praia Azeda 

- Praia da Azedinha - Praia de João Fernandes (parada 1) –  



  

 

Praia de João Fernandinho - Ilha Branca - Ilha Feia (parada 

2) - Praia da Tartaruga - Praia da Tartaruguinha (parada 3) 

– Praia das Virgens – Praia dos Amores e Praia do Canto. 

Após o tour de meio dia, voltaremos ao centro de Búzios 

onde teremos um delicioso almoço. 

À tarde oferecemos um opcional trolley tour, com um lindo 

passeio por 11 praias e 2 mirantes num veículo aberto, que 

proporciona uma vista incrível e sem “molduras”, sentindo o 

cheiro do mar, o ar puro, a brisa e uma sensação de real 

contemplação dos lugares mais de Búzios. 

Regresso ao hotel e pernoite. 
 

 



  
 

 

Dia 9 – Búzios / Rio de Janeiro 

Pela manhã, pequeno almoço na pousada/hotel. 

Em horário oportuno partiremos em direção ao aeroporto do 

Rio de Janeiro, num trajeto de cerca de 2h30. 

Chegando ao aeroporto haverão todos os procedimentos de 

check in para embarque de regresso. 
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