
 ROTEIRO DIA A DIA 

Mar e Montanhas: 
Angra Dos Reis, Paraty, Cunha e Santuário Nossa Senhora Aparecida. 

 

  

 

VAMOS SAIR DE CASA! MAS VAMOS PRA PERTO! 
Estamos todos ansiosos por “sair de casa”, precisamos readquirir a maravilhosa sensação de conhecer, ou 
rever lindos lugares, novas pessoas, fazer novas amizades, viver novas experiências... Pensando nisso criamos 
alguns roteiros de grande beleza e interesse turístico que nos levam a belíssimos lugares. Reunimos em uma 
só viagem, mar, montanhas, as melhores belezas naturais, história e tradições do Brasil. 

 
 

2020 
Setembro:    20 e 27 
Outubro:       11 e 25 
Novembro:   01 e 15 

  

 Duração: 07 noites 
  

 Angra dos Reis (03 noites de hospedagem 
com café da manhã e passeios) 
Paraty (02 noites de hospedagem no com 
café da manhã e passeios)  
Cunha (02 noites de hospedagem no com 
café da manhã e passeios) 

 
01º DIA (DOMINGO) | CIDADE DE ORIGEM – AN-
GRA DOS REIS 
Pela manhã, saída em transporte privativo com 
destino a Angra dos Reis. Hospedagem no Balneário 
e jantar de boas vindas. 
 
02º DIA (SEGUNDA)| ANGRA DOS REIS 
A magnifica região de Angra dos Reis foi descoberta 
pelos portugueses em 1502 e desde então surpre-
ende a todos os seus visitantes. Seu maravilhoso 
litoral tem 365 ilhas e é visitado por brasileiros e 
estrangeiros, encantados pela grande beleza do 
lugar. Café da manhã no hotel e visita da cidade e 
suas principais atrações. Hospedagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03º DIA (TERÇA) | ANGRA DOS REIS 
Café da manhã no hotel e saída para passeio de 
barco pela fascinante Baia de Angra e suas maravi-
lhosas ilhas. Tarde livre. Hospedagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04º DIA (QUARTA) | ANGRA DOS REIS – PARATY  
Café da manhã no hotel e saída para Paraty. O tre-
cho entre as duas maravilhosas Angra dos Reis e 
Paraty é um dos mais lindos do nosso litoral. A es-
trada construída entre o mar e a montanha nos 
proporciona paisagens deslumbrantes. Veremos 
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cerca de vinte lindas praias e o mais antigo Quilom-
bo de nossa história, “O Quilombo do Campinho”. 
Hospedagem em Paraty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05º DIA (QUINTA) | PARATY  
Café da manhã no hotel e saída para visita guiada 
da histórica Paraty, patrimônio universal da UNES-
CO. Com sua arquitetura colonial e ruas com calça-
mento ‘Pé de Moleque’, a cidade tem muitas atra-
ções de grande interesse e beleza. Destacamos as 
Igrejas Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, 
Santa Rita, Nossa Sra. Do Rosário e São Benedito e 
Nossa Sra. Das Dores. Museu, Casa de Cultura, Ate-
liês de Arte. Paraty é um perfeito exemplo harmo-
nioso da arquitetura do século XVIII. A tarde fare-
mos tradicional passeio de Escuna pela encantadora 
Baia de Paraty. Com 65 ilhas de exuberante e pre-
servada vegetação, a região nos oferece praias de 
rara beleza, atmosfera de Paz, tranquilidade e rela-
xamento. Paradas para banho de mar e almoço 
incluído. Hospedagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06º DIA (SEXTA) | PARATY – CUNHA  
Café da manhã no hotel e saída para a cidade de 
Cunha. São 46 Quilômetros de deslumbrantes pai-
sagens. Esta cinematográfica estrada segue o antigo 
trajeto de um trecho da Estrada Real, por onde che-

gavam as riquezas de Minas Gerais ao Porto de 
Paraty, de onde seguiam para a Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07º DIA (SÁBADO) | CUNHA  
Café da manhã no hotel e saída para visita a cidade 
de Cunha, encravada entre as Serras do Mar e da 
Mantiqueira. Outrora ponto de parada e apoio aos 
tropeiros da Estrada Real, atualmente a histórica e 
charmosa cidade é também conhecida como A Ci-
dade das Cerâmicas, inúmeros ateliês oferecem 
uma enorme variedade de peças artesanais. A cida-
de também tem plantações de lavanda e fabricação 
e venda de seus derivados. Hospedagem e Cunha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08º DIA (DOMINGO) | CUNHA – SANTUÁRIO DE 
NOSSA SRA. APARECIDA – CIDADE DE ORIGEM 
Após o café da manhã no hotel saída para a cidade 
de Aparecida, onde visitaremos a Basílica e a seguir 
regresso as cidades de origem. 
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O PROGRAMA INCLUI:  

 Transporte em veículos de luxo durante toda a 
viagem, com saída e regresso as cidades de ori-
gem; 

 03 noites de hospedagem em Angra dos Reis 
com café da manhã; 

 Jantar de boas vindas; 

 Visita de Angra dos Reis e suas principais atra-
ções; 

 Passeio de barco pela Baia de Angra; 

 02 noites de hospedagem em Paraty com café da 
manhã; 

 Visita guiada do Centro Histórico de Paraty; 

 Passeio de Escuna pela Baia da Ilha Grande; 

 Visita do Quilombo do Campinho; 

 02 noites de hospedagem em Cunha com café 
da manhã; 

 Visitas na região de Cunha; 

 Todos os passeios mencionados no roteiro; 

 Kit de viagem Transmundi; 

 Seguro viagem com cobertura de até R$ 6.000 
(consulte valores de coberturas superiores). 

 
VALORES DO PACOTE: 

Em acomodação tripla R$ 2.995,00 

Em acomodação dupla R$ 3.189,00 

Em acomodação individual R$ 4.863,00 

Importante 

• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de 
acomodação escolhida, com saídas do Rio de Ja-
neiro ou São Paulo. 
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas a 
confirmação de reserva. 
• Preços, datas e condições de pagamentos sujei-

tos a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam 
para o período de feiras, eventos, feriados e datas 
especiais.  
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até 
12h00.  
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deve-
rão ser pagas localmente pelos passageiros nos 
hotéis.   
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
Pagamento em 10 vezes sem juros, sendo uma en-
trada de 30% à vista e o saldo em até 09 parcelas 
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou 
em cheques, com quitação até 15 dias antes do 
embarque). 
 
Entrada de R$ 898,00 e saldo em 09 parcelas de R$ 
233,00 (com base em acomodação tripla por pes-
soa). 
 
NECESSÁRIO: 

 Identidade válida para brasileiros ou passaporte 
para estrangeiros. 

 Contrato da Transmundi preenchido e assinado. 
 
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

Angra dos Reis – Hotel Mercure   

Paraty – Pousada do Príncipe   

Cunha – Pousada Cheiro da Terra   

 
 

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM! 
 

 

https://all.accor.com/hotel/B210/index.pt-br.shtml
https://www.pousadadoprincipeparaty.com.br/
https://www.pousadacheirodaterra.com.br/pt-br

