
Guia de
Viagem
Tudo o que você precisa para embarcar

Angra dos Reis
& Ilha Grande
Final de semana



Sua
Experiência
Começa
Agora

Cuidamos de todos osdetalhes para que vocêtenha uma viagemincrível!



Documentos
obrigatórios
para embarque

Você precisa de pelo umdeles para embarcar!

Registro Nacional (RG)

Carteira de Habilitação (CNH)

Carteira de Trabalho

O passageiro deverá OBRIGATORIAMENTE portar o DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO, podendo ser
este ORIGINAL ou CÓPIA AUTENTICADA (outros documentos não serão aceitos).

Em caso de o passageiro não portar documentação exigida e/ou não comparecer nos horários e
local de encontro repassados acima, este será considerado como desistência sem direito à

reembolsos e/ou transferências de viagem.

Importante



Check in e
Horário de
Embarque 

Saída do ônibusCheck In

Atenção aos horáriospara não perder suaviagem!

Apresente-se dentro do horário

23:00 00:00

O ônibus não estará no estacionamento antes do horário determinado para
inicio do check-in. Em caso de chegar antes do horário, aguarde.

Importante



Como
chegar ao
ponto de
embarque

Uber
Utilize o endereço

original, ou adicione na
busca no uber:

 "Embarque Sunset Trips"

Metrô
Desça na Estação

Portuguesa-Tietê do
metrô, o estacionamento

estará na rua a direita
do Hotel Ibis.

Lembre-se que oembarque é dentro deestacionamento ao ladodo metrô.

Rua Marechal Odylio Denys, 138



Localize-se
dentro do
estacionamento
Rua Marechal Odylio Denys, 138

Entrada do estacionamento. Ignore a tenda rosa, vá em
direção a seta indicada .

O embarque é estacionamento AO LADO DO METRõ, NÃO É EM PLATAFORMA.

Importante



Identifique o
ônibus para
embarque
Utilize as imagens ou procure pelos
monitores em frente ao ônibus.

A equipe sempre estará em frente ao ônibus, apresente-se aos monitores ao
chegar.

Importante



O Roteiro!
Você está pronto?

Todo roteiro sempre estará sujeito a condições climáticas e casos fortuitos que possa vir a inverter a
ordem dos passeios. Porém, sempre seguindo todos os itens inclusos no pacote.
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Sábado

Chegada pela manhã em Angra dos Reis para café da
manhã e alocação nos quartos

Dicas úteis
Lembre-se que as praias mais belas de Angra são
conhecidas durante os passeios, sendo as praias do
continente mais simples do que as fotos.

Leve manta para o ônibus, a OMS restringiu os ônibus de
fornecerem as mesmas por preocação ao covid.

No passeio de lancha não vende bebidas, portanto é indicado
que leve suas próprias bebidas, poderá levar cooler.

Não é necessário levar roupa de cama, apenas toalha de
banho.

A noite é livre com várias opções de restaurantes próximos
ao hotel.

Valor: R$ 150,00

Tipo de pagamento: PIX pago antecipadamente (não é aceito cartão)

Pontos previstos para visita: Praia do Dentista, Praia da Piedade, Ilhas Botinas e Praia
da Flecha, e não se esquecendo, terá mais ilhas surpresas!

Saída para o passeio de lancha.
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Domingo
Café da manhã será servido no hotel (consultar horário).

Importante
Caso o cliente não opte por realizar os passeios o dia é livre na cidade e os

monitores darão opções de praias para conhecer.

Retorno para São Paulo.

Checkout no hotel: 18:00
Saída do ônibus: 18:30

A PREVISÃO de chegada em São Paulo está para as 23:59 a depender
das condições de trânsito.

Valor: R$ 100,00

Tipo de pagamento: PIX pago antecipadamente (não é aceito cartão)

Pontos previstos para visita: Praia do Japariz, Lagoa Azul, Praia do Grumixama e Praia
do Araça , e não se esquecendo, terá mais Praias surpresas!

Saída para o passeio de Escuna.



Dicas úteis para
sua viagem!

Você vai agradecer porter lido nossas dicas!

Leve dinheiro em espécie para emergências, mas há caixa 24
horas próximo ao Hotel.

Extensão e benjamin serão úteis para você carregar o celular
durante a viagem.

Leve manta para o ônibus, devido as normas de higiene não
podemos mais fornecer cobertores dentro do veiculo.

É necessário que leve TOALHA DE BANHO, por ordem da OMS a
hotel não pode fornecer a mesma durante a pandemia.

Não é permitido levar cooler para o passeio de escuna.



Regras e
Termos

É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos
ônibus, ou o visível estado de embriaguez que possa vir a perturbar o
convivio alheio. Lei nº 15.551, de 5 de agosto de 2014

É de dever do passageiro cumprir às regras de hospedagem de acordo
com suas políticas, em caso de dúvidas, consulte a hospedagem.

É expressamente proibido o uso de aparelho sonoros dentro do ônibus em
viagens que acontecem no período noturno.

O passageiro deverá respeitar as regras de bom convívio social para
melhor ambiente da viagem em grupo. 

É expressamente proibido a discriminação ou preconceito com os demais
viajantes.

Qualquer dano causado ao ônibus/hospedagem ou bens alheios irá ser
cobrada taxa equivalente.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O passageiro deverá assinar o nosso TERMO DE RESPONSABILIDADE no
embarque. (este será fornecido pela equipe)



Todas as viagens são lindas,
mesmo as que fizeres nas
ruas do teu bairro.
O encanto dependerá do teu
estado de alma.

- Ribeiro Couto

"

"


