
1º dia: Recife-PE / Rio de Janeiro 
Em horário apropriado, apresentação no aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro. Chegada, recepção no 
aeroporto, e city tour panorâmico pelos principais pontos turísticos incluindo o Cristo Redentor (ingresso incluso). Acomodação 
no hotel. Pernoite.

2º dia: Rio de Janeiro / Petrópolis / Cachoeira Paulista
Após café da manhã, saída para a cidade de Petrópolis, importante cidade serrana e conhecida como Cidade Imperial, por ser a 
sede de verão do governo na época de Dom Pedro. Destaques da cidade: Palácio de Cristal, Palácio Quitandinha, Museu Casa de 
Santos Dumont, Catedral São Pedro de Alcântara e Universidade Católica, Casa do Barão de Mauá e Museu Imperial (ingressos 
não inclusos). Continuação para Cachoeira Paulista. Acomodação e pernoite.

3º dia: Cachoeira Paulista / Guaratinguetá / Aparecida / Cachoeira Paulista
Após o café da manhã, saída para visitar os locais relacionados com a vida de Frei Galvão. Continuação para Aparecida, onde 
visitaremos o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Participaremos das atividades (Missa, Terço). Retorno para Cachoeira 
Paulista. Jantar e pernoite.

4º dia: Cachoeira Paulista / Campos do Jordão / Cachoeira Paulista
Após café da manhã, saída para visita a cidade de Campos do Jordão. (Almoço). Em horário apropriado retorno para Cachoeira 
Paulista. Jantar e pernoite.

5º dia: Cachoeira Paulista (Canção Nova)
Após café da manhã, dia dedicado para conhecer a Comunidade Canção Nova. Jantar e pernoite.

6º dia: Cachoeira Paulista /  São Paulo / Recife-PE
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de São Paulo para embarque com destino a Recife-PE. Fim dos nossos serviços.

RIO DE JANEIRO PETROPÓLIS APARECIDA

06 DIAS

CAMPOS DO JORDÃO

DIREÇÃO ESPIRITUAL:

RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO

O PREÇO DO PACOTE INCLUI:

● Hospedagem de 1 noite no Rio de Janeiro será em hotéis categoria turística, em quartos duplos com banheiro privativo. Hospedagem de 4 noites em Cachoeira Paulista será em 
pousada para 4 pessoas; ● Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). Exceto em dias de vôo, aeroportos, navios, trens e dias livres. A partir do jantar do 1º dia ao café da manhã 
do 6º dia; ● Bilhetes aéreos nacionais; ● Ônibus turístico (aeroporto / hospedagem / aeroporto); ● Direito de levar uma mala de até 20 kg + uma bagagem de mão ; ● Acompanhante da 
Obra de Maria; ● Taxas de embarque.

SAÍDAS: FEVEREIRO A MAIO/ AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024

NÃO INCLUI: 

OBSERVAÇÃO:

 

 

 

● Excesso de bagagem nos aviões; ●Despesas no percurso de ônibus; ● Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigo-bar nos hotéis, etc; ● Ingressos 
para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas; ● Taxas de serviço R$ 280,00.

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem. A taxa de serviço é intransferível. Caso haja desistência por parte de 
algum peregrino, este perderá a taxa de serviço. O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 2019, e será 
reajustado caso haja aumentos significativos. Pacote válido para grupos de no mínimo 30 passageiros com saída dos aeroportos de Recife-PE, Fortaleza-CE e Salvador-BA 
sujeito a alteração sem aviso prévio. Saindo de outro aeroporto ou grupos com número de inscritos inferior a 30 passageiros, deverá ser feita uma consulta. A parte aérea será reajustada 
se houver aumento de tarifas superior a R$ 900,00 ou mudanças importantes na política das transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de peregrinos. De 25 a 29 
passageiros terá acréscimo de 10%. De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%

38NAC-P06

R$ 3.750,00
+ Taxa de serviço de R$ 280,00

Informações:
(81) 3126-9400
contato@rdpviagens.com
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