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RIO QUENTE RESORT 
POUSADA DO RIO QUENTE 

 

No melhor resort de águas quentes do Brasil tendo a “Praia do Cerrado” 
como a grande novidade da Pousada. 
 
Saída: 12 de fevereiro de 2011, sábado - pela manhã 
Chegada: 19 de setembro de 2011, sábado - à noite 
 

1ºdia 
12 de fevereiro de 2011, sábado - RIO DE JANEIRO / RIBEIRÃO PRETO.  
 
Viagem em confortável ônibus leito turismo e acompanhamento de guia credenciado 
pela Embratur com destino a Ribeirão Preto. ALMOÇO em viagem. HOSPEDAGEM no 
Hotel Stream Palace ou similar. 
 

2º dia 
13 de fevereiro de 2011, domingo - RIBEIRÃO PRETO / POUSADA DO RIO 
QUENTE. 
 
Após CAFÉ DA MANHÃ saída para Pousada do Rio Quente será o nosso destino. 
Chegada e HOSPEDAGEM no tradicional Hotel Pousada, um hotel ideal para hóspedes 
que gostam de estar perto de tudo e de todos, ponto de encontro da descontração!! 
ALMOÇO ou JANTAR. 
ESTÁDIA NO RIO QUENTE RESORT, a partir de domingo até sexta-feira pela manhã. 
Incluindo todos os dias o CAFÉ DA MANHÃ e ALMOÇO, onde estão incluídos chope, 
refrigerantes, água e sucos; mais um passeio a Caldas Novas. 
COMPLEXO RIO QUENTE RESORT, piscinas de águas quentes, saunas, poços naturais, 
bares aquáticos, música ao vivo e atividades com recreativas constantes, numa área de 
mais de 22 mil metros quadrados de atrações e com a mais nova atração “PRAIA DO 
CERRADO”. 
 

7º dia 
 18 de fevereiro de 2011- sexta-feira: POUSADA DO RIO QUENTE/ 
CAMPINAS 
 
Após o CAFÉ DA MANHÃ, rumaremos em direção a Campinas. ALMOÇO em viagem. 
Chegada no início da noite para HOSPEDAGEM no Hotel Premium Norte, Mercure ou 
similar. 
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8ºdia 
19 de fevereiro de 2011, sábado: CAMPINAS/PEDREIRA/RIO  
CAFÉ DA MANHÃ. A seguir iremos visitar Pedreira, a “Capital Brasileira da Porcelana” 
com tempo livre para compras. ALMOÇO. À tarde, início da nossa viagem de regresso 
ao Rio de Janeiro com chegada prevista para as 21h. 
 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 
Horários e Locais de Embarque 
06h- Barra da Tijuca - Praça do Ó – Banco do Brasil, Av. Olegário Maciel – Jardim 
Oceânico, traslado em van ou táxi (Não inclui desembarque neste local). 
06h30min - Niterói - antigo Cine Icaraí (traslado van) 
06h30min - Copacabana - Rio Othon Palace 
06h50min - Largo do Machado -Cine São Luiz 
07h20min - Tijuca -Rua Barão de Mesquita, em frente ao Banco do Brasil.. 
Ordem de desembarque: 
Leopoldina (chegando ao Rio até às 21h), Tijuca, Largo do Machado e Copacabana. 
Niterói, traslado em van ou táxi a partir da Tijuca. 
Ordem de desembarque: 
Leopoldina (chegando ao Rio até às 21h), Tijuca (Banco do Brasil da Barão de 
Mesquita), Largo do Machado e Copacabana. Niterói, traslado em van ou táxi na 
Tijuca. 
 

IMPORTANTE:  
01 - DOCUMENTOS PARA ADULTOS: 
Portar o seu documento original durante a viagem, que deverá ser o mesmo, 
informado no ato da reserva. O não cumprimento deste dispositivo isenta a Operadora 
de quaisquer responsabilidades. 
02 – DOCUMENTOS PARA MENORES 
02.1- Caso não tenham carteira de identidade, apresentar cópia da certidão de 
nascimento, quando acompanhado dos pais. 
02.2- Providenciar autorização do pai ou da mãe autenticada e reconhecida em 
cartório em caso de viajarem acompanhados por um deles. 
02.3- Caso viagem desacompanhados dos pais, providenciar autorização do Juizado de 
Menores. 
03 – PASSAGEIROS INDIVIDUAIS QUE DESEJAM VIAJAR DIVIDINDO APARTAMENTO 
DUPLO. 
03.1 – a Operadora não se responsabiliza em firmar uma dupla, como também 
assegurar com eficácia o perfil do companheiro de quarto. 
03.2 – a Operadora tentará formar a dupla entre os seus passageiros, mas estará 
isenta da não confirmação do par. 
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03.3 – caso não se efetive a dupla a Operadora cobrará o valor integral do 
apartamento solteiro. 

Nossos preços incluem: 
• Viagem em confortável ônibus leito turismo com ar-condicionado, toalete, poltronas 
reclináveis e especial serviço de bordo. 
• Guia de turismo acompanhante credenciado pela EMBRATUR. 
• 07 noites de hotel 
• 08 refeições 
• Gorjetas 
 
NÃO INCLUI: Extras de qualquer caráter. 
 
CONDIÇÕES GERAIS: São previstas as normas deliberativas 161 da Embratur. 
As excursões programadas pela Operadora são realizadas em grupo e tem seus 
preços calculados para um mínimo de 20 (vinte) passageiros. A Operadora reserva o 
direito de cancelar a viagem cujo número de passageiros seja inferior a 20 (vinte) 
 
 

PREÇO POR PESSOA:  

  À Prazo Total 

Preço por pessoa em duplo: 
Entrada R$ 492,00 +9x R$ 
252,00 

R$ 
2.760,00 

Preço por pessoa em solteiro: 
Entrada R$ 653,00 +9x 
R$333,00 

R$ 
3.650,00 

Criança 6 a 12 anos                20% 
desconto 

    

Criança até 5 anos                50% desconto     

      

Pagamento à Vista 10% Desconto     

      

 Preços sujeitos a reajustes sem aviso prévio. 

 

 


