
Roteiro de Viagem 
SUDESTE BRASILEIRO – SANTOS | PARATY | VITÓRIA | CAMPOS DO JORDÃO 
 
1º dia – 14/05/2021 – Origem / Santos-SP 
Embarques com destino a Santos. Noite em trânsito. 
 
2º dia – 15/05/2021 – Santos-SP 
Chegada pela manhã em Santos. Tour pela cidade, visitando o Mont Serrat, Bolsa do Café, o Aquário e praias próximas 
como Guarujá. Noite em Santos. 1º pernoite 
 
3º dia – 16/05/2021 – Santos-SP / Paraty-RJ 
Após o café da manhã, termino do tour. Almoço. Viagem a Parati e chegada à noite. 2º pernoite. 
 
4º dia – 17/05/2021 – Paraty-RJ 
Após o café da manhã, uma pequena caminhada pelo Centro Histórico da cidade acompanhado por um guia, que 
contará lendas e histórias de séculos passados, passando pelas principais igrejas, Casa da Cultura, antigos sobrados e 
ateliês. Após, faremos um inesquecível passeio de escuna, para conhecer este maravilhoso Paraíso Ambiental. O 
litoral de Paraty possui recantos de grande beleza, para os amantes da natureza. São centenas de praias que se 
sucedem ao longo do litoral ou se espalham pelas inúmeras ilhas existentes nos limites das águas de Paraty. 
Encontraremos nas ilhas infra-estrutura de apoio com barzinhos e praia para banhos. 3º pernoite. 
 
5º dia – 18/05/2021 – Paraty-RJ / Vitória - ES 
Após café da manhã, viagem a Vitória. Chegada diretamente ao hotel. 4º pernoite. 
 
6º dia – 19/05/2021 – Guarapari-ES  
City tour Guarapari e tempo livre para praia. À noite, retorno a Vitória. Noite livre. 5º pernoite. 
 
7º dia –20/05/2021 – Vitória-ES 
Pela manhã, city tour em Vitoria e Vila Velha. A tarde, livre para praia. 6º pernoite. 
 
8º dia – 21/05/2021 – Vitória-ES / Campos do Jordão-SP 
Após o café da manhã, viagem a Campos do Jordão. Chegada à tarde e livre para conhecer o centro da cidade. 7º 
pernoite 
 
9º dia – 22/05/2021 – Campos do Jordão-SP / Origem 
City Tour pelos principais pontos turísticos e bairros da cidade como a Vila Inglesa e Alto Capivari (programação guia 
local). Após almoço, viagem de retorno. Noite em trânsito. 
 
10º dia – 23/05/2021 – Origem  
Chegada prevista para o início da tarde. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 
 
INCLUINDO: 
- Viagem em ônibus Leito Total; 
- 07 Pernoites em Hotel categoria turísticas com café da manhã; 
- Todos os tours com guia local; 
- Serviço de bordo; 
- Seguro viagem de acordo com as normas da ANTT. 
 
VALOR DO PACOTE 
APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO - R$ 2.490,00 por pessoa. 
APARTAMENTO INDIVIDUAL – R$ 3.290,00 por pessoa. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 8x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 



 
EMBARQUES PRINCIPAIS 
9:00 – CAXIAS DO SUL 
13:00 – PASSO FUNDO 
14:30 – ERECHIM 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR: 
– Carteira de Identidade (RG) original com menos de dez anos de expedição, emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública, em bom estado e com foto recente ou CNH dentro de sua validade (não será aceita Certidão de Nascimento). 
 


