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Atualização: 28/01/2021 

DESCRITIVO DATA HOSPEDAGEM com VALOR POR PESSOA 
 

Angra dos Reis 

 
06 DIAS em viagem 

04 DIÁRIAS 

01 CAFÉ EXTRA 

04 CAFÉS DA MANHÃ 

 

04 REFEIÇÕES à la carte 

(Para quem escolheu) 

 

01 IDA PRAIA DO 

LABORATÓRIO 

01 IDA PRAIA 

MAMBUCABA 

01 IDA PRAIA SÃO 

GONÇALO 

 

 

ÔNIBUS LEITO TURISMO 

GUIA ACOMPANHANTE 

 

 

OPCIONAIS 

* PASSEIO DE ESCUNA 

* ILHA DO PELADO 

* CIDADE HISTÓRICA DE 

PARATY 

 

 

 

 

 

 

27/04 a 02/05 

2021 

  
Embarques: 
- João Monlevade 27/04 

- Belo Horizonte 27/04 

- Conselheiro Lafaiete 28/04 

- Barbacena 28/04 

- Juiz de Fora 28/04 
 

 

 

 
 
 
 

 
ANGRA DOS REIS 

 
Hotel possui: 

 

• Marina 

• Wi-Fi 

• Quadras de Tênis 

• Quadra de vôlei de praia 

• Piscinas adulto e infantil 

• Ar Condicionado 

• Recepcionista Bilíngue 

• Serviço de Lavanderia 

• Churrasqueira 

• Academia 

• Room Service 

• Restaurante e Bar 

• Sala de Eventos 

• Bar ao lado da Piscina 
 

Somente  

Café da Manhã 

 

Single R$ 1.738,00 

 

Duplo/Triplo 

R$ 1.058,00 

 
6 a 12 anos R$ 388,00 

0 a 5 anos colo 

Café da Manhã  

e refeições 
 

 

 

Single R$ 1.918,00 

Duplo/Triplo 

R$ 1.248,00 

6 a 12 anos R$ 388,00 

0 a 5 anos colo 

Forma de pagamento com 12% de entrada mais: 

 

 

CARTÃO DE CRÉDITO 
6x sem juros  

7 a 10x com juros 

 

 

CHEQUE 
Parcelados antes da viagem 

 

DEPÓSITO 
Parcelados antes da viagem 

 

 

 

Observações: Tempo estimado de viagem entre Belo Horizonte a Angra dos Reis: 8h / 558 km. Desconto para até duas crianças valido para 
hospedagem com dois adultos no mesmo apartamento. Obrigatório apresentação de documentos originais para embarque. Valores e disponibilidade 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. Obrigatória apresentação de documentos originais para embarque. Desconto para até 2 crianças valido para 
hospedagem com dois adultos no mesmo apartamento. Criança de 0 a 5 anos podem viajar no colo se não quiser pagar a poltrona. Os ônibus 
utilizados são com poltronas Leito-Turismo. Caso não seja atingida a quantidade de 35 passageiros para operar nossa viagem, poderemos operar em 
parceria com outras operadoras. Neste caso as poltronas escolhidas podem alterar os números. Fica da escolha do cliente em mudar de data, mudar 
de ônibus e número de poltrona ou restituição dos valores. Não dando para realizarmos sua viagem no período contratado por alguma restrição 
imposta como, não poder entrar na cidade do destino, hotel ou ônibus por motivo de Pandemia Covid-19, o cliente terá direito a remarcação ou 
carta de crédito do valor garantido. 
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Atualização: 28/01/2021 

ROTEIRO DETALHADO - 6 dias com 4 diárias  
 

1º DIA- JOÃO MONLEVADE / BELO HORIZONTE/ ANGRA DOS REIS – 27/04/2021 - Terça 

Apresentação para embarque às 18:30h em João Monlevade no Posto Cinco Estrelas da Rede Graal. 

Embarque às19:00h em ônibus de turismo, com ar condicionado, toillet, TV, DVD e guia acompanhante. Em 

seguida apresentação às 21:30h em Belo Horizonte no Terminal Turístico JK, Loja 25, embarcando a partir das 

22:00h. Viagem em direção ao estado do Rio de Janeiro, com destino a Angra dos Reis - RJ. 

2º DIA- ANGRA DOS REIS – 28/04/2021 - Quarta 

Chegada pela manhã com café da manhã extra. Hospedagem prevista para após as 14:00h, ou antes 

dependendo da disponibilidade do Hotel Samba Angra dos Reis. O HOTEL SAMBA, está localizado em um 

condomínio fechado com Marina e praia privativa, possui ainda piscina com vista para a Marina de águas 

translúcidas e natureza exuberante. Sugerimos que levem na bagagem de mão roupas de banho, para que 

possam desfrutar da piscina e outras dependências do Hotel até a liberação dos apartamentos (*). Pela 

tarde sugerimos Praia do Laboratório onde mar é bem calmo, água quentinha e limpa e é ótima para quem 

for levar crianças. O acesso é um pouco difícil, a praia é bem escondida, tem que seguir um caminho em 

nosso ônibus e depois a pé, mas vale muito a pena. Lugar lindo! JANTAR. Noite livre. 

3º DIA- ANGRA DOS REIS – 29/04/2021 - Quinta 

Após o café da manhã, saída de ônibus para a Praia de Mambucaba. Nesta praia foi criada uma vila 

residencial destinada aos trabalhadores da usina nuclear de Angra dos Reis. A praia é muito bonita, extensa 

e com areias brancas e muito limpas. Uma calçada e um belo gramado separa a areia das ruas e casa. O 

mar é calmo, com poucas ondas. Retorno para o hotel pela tarde. JANTAR e noite livre  

4º DIA- ANGRA DOS REIS – 30/04/2021 - Sexta 

Após o Café da manhã, sugerimos passeio (Opcional) de escuna pelas ilhas. Retorno para o hotel pela 

tarde. JANTAR e noite livre  

5º DIA- ANGRA DOS REIS – 01/05/2021 - Sábado 

Após o café da manhã, saída de ônibus para a Praia de São Gonçalo. Praia com boa faixa de areia, bonita 

e calma, sem ondas, boa para crianças e para quem gosta de nadar. Tem mais de uma opção de quiosques 

e também pode-se fazer a travessia para Ilha do Pelado, que é bem próxima. Da própria Praia de São 

Gonçalo sugerimos passeio (Opcional de lotação local por conta própria) a charmosa cidade histórica de 

Paraty com seu casario colonial e igrejas seculares Retorno para o hotel pela tarde. JANTAR e noite livre  

6º DIA- ANGRA DOS REIS / BELO HORIZONTE / JOÃO MONLEVADE – 02/05/2021 - Domingo 

Após o Café da manhã, sugerimos desfrutar da piscina e outras dependências do Hotel. As 10:00h malas no 

ônibus e em seguida, viagem de retorno para Belo Horizonte e João Monlevade. Chegada pela noite. Nossos 

agradecimentos e esperamos encontrá-lo em um de nossos próximos roteiros.  

 

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 

Observações: Jantares para quem escolheu a opção na hora da compra. Valores e disponibilidade sujeitos à alteração. 

 

 


