
 

 

 

 
 
 

Viagem à Brasília - 8º ANO - Colégio São José 
18/11 a 20/11/2022 

 
18/11/2022 – Sexta-feira:                                                    
07h – Apresentação no Aeroporto de São José do Rio Preto com RG original e autorização para viajar acompanhado de 
professores do colégio e guia LAviagens no check in da LATAM. Saída de São José do Rio Preto prevista para às 08h15. 
12h40 – Após conexão no aeroporto de São Paulo, horário previsto para chegada no aeroporto de Brasília. O guia local 
estará aguardando o grupo para transfer em ônibus turismo. Seguiremos direto para almoço. 
14h30 - City Tour em Brasília e sua rica história: Esplanada dos Ministérios, Catedral Metropolitana Nossa Senhora 
Aparecida, Supremo Tribunal Federal, visita com entrada no Palácio Itamaraty (AGENDADA), Congresso Nacional e Palácio 
do Planalto. 
18h30 – Tempo livre para descanso no Hotel Saint Moritz ou similar. 
19h45 – Passeio no Shopping (Jantar não incluso). 
22h – Retorno ao hotel e descanso. 
 
19/11/2022 – Sábado:  
08h – Café da manhã incluso no hotel; 
09h – Saída para visita ao estádio Mané Garrincha, Torre TV e parada na feirinha de artesanato; 
12h30 – Almoço incluso; 
14h30– City Tour (parte 2): visita com entrada no Memorial JK e Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Espaço 
Niemeyer 
18h30 – Tempo livre para descanso no hotel Saint Moritz ou similar 
19h45 – Passeio no Shopping (Jantar não incluso). 
22h – Retorno ao hotel e descanso. 
 
20/11/2022- Domingo: 
08h – Café da manhã incluso e check out; 
09h30 - Passeio pelos Consulados, com paradas para fotos no Consulado dos Estados Unidos e do México.  
12h - Parada no Pontão do Lago Sul para almoço e fotos. 
14h - Transfer para o aeroporto para check-in na cia. aérea LATAM e embarque para São José do Rio Preto às 16h25. 
20h10 - Chegada prevista em São José do Rio Preto. 
 
INVESTIMENTO POR ALUNO = R$ 1.990,00 
 
Formas de pagamento:  
20% entrada e saldo em até 12 x sem juros cartão 
20% entrada e saldo em até 09 x no boleto ou Cheque. 
3% de desconto à vista 
 
Valor inclui: Passagem aérea São José do Rio Preto/ Brasília/ São José do Rio Preto (com conexão em São Paulo), 2 diárias 
em apartamento duplo com café da manhã incluso no Hotel Saint Moritz ou similar, 1 almoço (com bebida e sobremesa 
inclusa), transporte com guia local e ingressos para todos os passeios, acompanhamento de professores e guia da L.A 
Viagens e seguro de viagem. 
 
Prazo para adesão: 14 a 24/03 (atenção: por se tratar de uma viagem aérea. não haverá garantia e nem reserva de vagas, 
a garantia de participação só acontecerá após assinatura de contrato e pagamento na agência, caso as vagas esgotem, a 
agência tentará formar um segundo grupo, porém as datas e condições poderão mudar). 
 
 

Instagram: @laviagens_riopreto / @experimento.riopreto 

 


