
Conheça Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro dispensa apresentações.

É a Cidade Maravilhosa do Brasil, da Princesinha do Mar (Copacabana) e da

Garota de Ipanema. As praias mais procuradas estão na orla da zona sul e no

bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste. Com 6,5 milhões de moradores, recebe 7

milhões de turistas por ano. Além de suas belas paisagens naturais, a região atrai

tantos visitantes devido aos seus pontos turísticos, como é o caso do Cristo

Redentor, uma das 7 Novas Maravilhas do Mundo, e do Pão de Açúcar, que

descortina vistas espetaculares. É um destino para ser visitado o ano inteiro.

Porém, os meses da primavera e verão são melhores para aproveitar as praias.



Roteiro Sugestão

1º dia – Cidade de Origem/Rio de Janeiro

Chegada, traslado aeroporto/hotel. Sugestão: noite na Lapa – os Arcos da Lapa formam uma

paisagem digna de cartão-postal, sinônimo da boemia carioca o bairro tem diversão para todos

os gostos, mas é o samba o ritmo que domina os principais bares e casas noturnas.

2º dia – Rio de Janeiro

Café da manhã no hotel. Passeio: City tour panorâmico pelos principais pontos turísticos e

históricos da cidade.

3º dia – Rio de Janeiro

Café da manhã no hotel. Tour Cristo Redentor e Pão de Açúcar (com ingressos).

4º dia – Rio de Janeiro

Café da manhã no hotel. Dia livre. Sugestão: passar o dia em uma das praias da Cidade

Maravilhosa.

5º dia – Rio de Janeiro/Cidade de Origem

Saída, traslado hotel/aeroporto.

Pacote básico:
✓ Passagem aérea;

✓ Traslados privativos aeroporto/hotel/aeroporto;

✓ 4 noites de hospedagem com café da manhã e taxas;

✓ City tour com guia local;

✓ Tour Cristo Redentor e Pão de Açúcar com ingressos.

contato@mercatur.com.br | mercaturturismo.com.br | 51 3026.8055

Entre em contato com a nossa equipe e solicite uma cotação


