BRASIL TRIP 2016
INTERCÂMBIO CULTURAL BRASIL
PORTO SEGURO / BÚZIOS / ANGRA DOS REIS / ARRAIAL DO CABO / CABO FRIO
TRANCOSO / ARRAIAL D´AJUDA / SANTA CRUZ CABRÁLIA /RIO DE JANEIRO
1° DIA - CIDADE DE ORIGEM/RIO DE JANEIRO
Apresentação dos passageiros em horário e local combinado, transporte em ônibus especial leito turismo, equipado
com frigobar, som, TV, DVD, serviço de bordo, banheiro, dois motoristas, 01 guia Embratur e 01 coordenador para
iniciarmos nossa viagem com destino ao RIO DE JANEIRO.
2° DIA - RIO DE JANEIRO
Após acomodação, iniciaremos o CITY TOUR, visitando as principais praias e pontos turísticos do Rio de Janeiro, como
COPACABANA, IPANEMA, LEBLON, LEME, LAGOA RODRIGO DE FREITAS, PEDRA DO ARPOADOR e, antes de
voltar para o hotel, subiremos o MORRO DO CORCOVADO até o CRISTO REDENTOR (opcional). Após o jantar,
teremos uma programação noturna (opcional).
3° DIA - RIO DE JANEIRO/ANGRA DOS REIS
Após o café da manhã, iremos conhecer Angra dos Reis, onde faremos um passeio para conhecer a LAGOA AZUL Aquário natural da Ilha Grande, ILHAS BONITAS - Cartão postal da Cidade de Angra dos Reis, PONTA DA
PIEDADE – ILHA DA GIPÓIA (antiga Ilha de Caras) e a Praia de Araçá. Retorno ao final do dia para o hotel
no Rio de Janeiro. Após o jantar, teremos uma programação noturna (opcional).
4° DIA – RIO DE JANEIRO/PORTO SEGURO
Após o café da manhã, desocuparemos o hotel e iremos conhecer o PÃO DE AÇÚCAR (opcional). Após a visita,
almoçaremos no Shopping RIO SUL - à tarde - visitaremos o MARACANÃ (visita externa) e o SAMBÓDROMO. Ao
final do dia iniciaremos nossa viagem com destino a PORTO SEGURO.
5° DIA – PORTO SEGURO
Chegada pela manhã em Porto Seguro e acomodação. No inicio da tarde faremos um CITY TOUR por Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália, no qual teremos um primeiro panorama da cidade, conheceremos o centro histórico e teremos
nosso primeiro contato com a cultura local. Após curtiremos o TÔA TÔA, mais famoso complexo de lazer à beira mar
do Brasil, local preferido pelos grupos que ao longo dos anos visitam Porto Seguro, onde teremos a famosa “FESTA
DA ESPUMA” (opcional), estrutura de espuma única ao som de DJ. À noite, após o jantar: FESTA (opcional).
6° DIA - PORTO SEGURO
Após o café da manhã, passaremos o dia em TRANCOSO, hoje umas das praias mais chiques, exclusivas e
paradisíacas da Bahia. Dia perfeito para relaxar e dar aquele UP no bronzeado. Retornaremos no início da tarde, e o
restante do dia fica para curtirmos nosso hotel. À noite, visitaremos a PASSARELA DO DESCOBRIMENTO, o
centrinho de Porto Seguro, um dos mais tradicionais pontos turísticos da cidade, local ideal para comprar os presentes
e lembrancinhas, em horário determinado iremos diretamente para a FESTA (opcional).
7° DIA - PORTO SEGURO
Manhã livre para repor nossas energias, após o almoço, teremos a SUNSET no parador mais top de ARRAIAL
D’AJUDA, festa exclusiva com DJs. Após o jantar, iremos para mais uma FESTA (opcional).
8° DIA PORTO SEGURO
Após o café da manhã, passaremos o dia em ARRAIAL D´AJUDA, iremos, primeiramente, para o ECO PARQUE
ARRAIL D’AJUDA (opcional), parque aquático que se localiza a beira mar. No final do dia, iremos para o centrinho
de ARRAIAL, um típico vilarejo hippie. Nesse momento, recomendamos que os passageiros desfrutem a típica culinária
local. À noite FESTA (opcional).
9° DIA - PORTO SEGURO
Manhã livre para descanso. Após o almoço, nossos passageiros poderão desfrutar de uma das melhores experiências
em entretenimento em suas vidas: BEACH COLORS (opcional). O tradicional festival de cores, que na Índia
representa a entrada da primavera, promete trazer energias positivas, cores e muita música para todos os
participantes! À noite após o jantar, a nossa última FESTA em Porto Seguro (opcional).
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10° DIA - PORTO SEGURO/BÚZIOS
Ao meio dia, desocuparemos o hotel e iremos para o centro onde poderemos comprar as ultimas lembranças, usar
banco, ir à farmácia, e nos preparar para iniciarmos nossa viagem com destino a BÚZIOS.
11° DIA - BÚZIOS
Chegada pela manhã diretamente à pousada e acomodação. Após esse período, faremos um belíssimo PASSEIO DE
ESCUNA, passando pelas praias do Canto, Armação, Dos Ossos, Azeda e Azedinha, João Fernandes e João
Fernandinho, Ilha Branca, Ilha Feia e Tartaruga. Após o jantar, iremos para a Rua das Pedras, principal ponto turístico
de Búzios e ótimo local para compras. Programação noturna a combinar.
12° DIA - BÚZIOS
Após o café da manhã, faremos um passeio a deslumbrante praia de CABO FRIO, com suas águas transparentes, um
passeio imperdível e único. Retornamos à pousada e após realizarmos o jantar, organizaremos um LUAU DE
DESPEDIDA para todos os passageiros.
13° DIA - BÚZIOS / CIDADE DE ORIGEM
Após o café da manhã, encaminharemos o check out para iniciarmos nossa viagem de retorno.
14° DIA - CIDADE DE ORIGEM
Chegada diretamente ao local de partida e até a nossa festa de Reencontro!
SERVIÇOS INCLUSOS:


















Transporte em ônibus leito turismo com serviço de bordo e dois motoristas ida e volta;
02 diária de hotel categoria turística no Rio de Janeiro com café da manhã e jantar;
Visita às praias de Copacabana, Ipanema, Leblon e Leme;
Visita à lagoa Rodrigo de Freitas;
Visita ao Maracanã (externa);
Visita a Angra dos Reis;
05 diárias em hotel categoria turística selecionado com sistema de meia pensão (café e janta);
City Tour Histórico;
Passarela do Descobrimento;
Visita à praia de Trancoso;
Tour em Arraial D’Ajuda
Pool Party;
Visita à barraca de praia em Porto Seguro;
02 diárias de Pousada com café da manhã e jantar em Búzios;
Visita a Rua das Pedras;
City Tour em Cabo Frio.
Kit viagem camiseta e mochila de excursão;

ESTRUTURA EXCLUSIVA TRIBOS JOVEM:










01 Guia de Turismo e 01 coordenador à disposição 24h;
Coordenação geral à disposição 24h;
Monitoria exclusiva durante os passeios;
Pulseira exclusiva para identificação e controle de passageiros;
Veículos de apoio para assistências ao grupo;
Ônibus exclusivos à disposição do grupo;
Plano de assistência médica e seguro em viagem;
Visita de médicos ao hotel e enfermaria;
Reuniões e confraternizações pré-viagem para familiarização do grupo;
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CONDIÇÕES GERAIS:
Roteiro sugestivo. A ordem dos passeios poderá ser alterada ou cancelada devido a intempéries e/ ou para um
melhor aproveitamento do roteiro.

MAIS INFORMAÇÕES: contato@eusoufan.com.br ou (55) 3214.1015

