
 



Roteiro
13/8 (QUINTA-FEIRA)
BRASÍLIA / SÃO PAULO

Apresentação no aeroporto de Brasília para embarque com destino a São Paulo. 
Chegada ao hotel. Visita ao Museu do Futebol, localizado em um dos principais 
palcos do futebol brasileiro: o Estádio do Pacaembu. Almoço. Visita à 
Pinacoteca, museu de artes visuais mais antigo da cidade de São Paulo, onde 
vivenciaremos uma experiência que nos levará a ampliar nosso repertório 
cultural e a compreender a importância da arte produzida entre o século XVII e 
meados dos anos 1930, principalmente de artistas brasileiros. Acomodação no 
hotel e jantar no Mansão da Pizza.

14/8 (SEXTA-FEIRA)
SÃO PAULO

Café da manhã. Visita ao Instituto Butantan, fundado por Vital Brasil em 1901 e 
no qual existe hoje uma coleção de, aproximadamente, 50.000 exemplares de 
2.000 espécies diferentes de serpentes. Almoço. Visita ao Catavento, museu 
interativo, inaugurado em 2009 e dedicado exclusivamente às ciências. Jantar e 
atividade cultural.

15/8 (SÁBADO) 
SÃO PAULO / BRASÍLIA

Café da manhã. Desocupação dos apartamentos. Visita ao Museu Afro, 
localizado no principal parque público de São Paulo, o Ibirapuera. A visita ao 
museu proporciona um resgate histórico do fluxo imigratório dos escravos 
africanos desde os primórdios da colonização no Brasil. Por meio do acervo, 
será possível reconhecer a herança cultural e artística do negro e a imensa 
diversidade da arte e das culturas africanas. Almoço. Visita ao Aquário de São 
Paulo, considerado uma referência em tratamento e exposição de animais. Os 
estudantes conhecerão tanto espécies dos nossos rios e mares quanto animais 
terrestres e exóticos de lugares distantes. Todos os ambientes contam com 
uma incrível cenografia, réplicas de ambientes da floresta amazônica, 
dinossauros em tamanho natural, fundo do oceano, navios naufragados e 
submersos, submarino, estação polar etc. Saída para o aeroporto e embarque 
com destino a Brasília.



PACOTE INCLUI

- Passagem aérea no trecho BRASÍLIA / SÃO PAULO / BRASÍLIA, com taxas de 
embarque
- Ônibus de turismo e/ou transporte adequado de acordo com o roteiro
- Hospedagem (02 diárias) em São Paulo – Hotel Comfort Paulista ou similar
- Alimentação conforme especificado no roteiro
Obs.: Qualquer alimentação especial é de responsabilidade das famílias
- Visitas com monitor: Butantan, Pinacoteca, Catavento, Museu do Futebol, 
Museu Afro e Aquário São Paulo
- Acompanhamento, em cada ônibus, de 2 guias da RELP e de 1 professor do 
Colégio (a cada 20 estudantes)
- Assistência médica emergencial (individual)
- 1 camiseta e 1 boné

PACOTE NÃO INCLUI
 
Bebidas, telefonemas, alimentação não especificada, extras de caráter 
pessoal e tudo o mais que não estiver mencionado como parte do roteiro.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Durante toda a viagem, os estudantes estarão acompanhados pela Equipe 
RELP, integrando Recreação / Educação / Liderança / Proteção e gerando 
mais segurança e qualidade nos serviços apresentados.
- Saída garantida com um mínimo de 40 passageiros pagantes por ônibus. 
Caso não se atinja o mínimo necessário, a excursão será cancelada, com 
devolução integral dos valores pagos.
- Preço e forma de pagamento serão atualizados, variáveis de acordo com a 
data de saída da excursão e/ou normas governamentais.
- Preço por pessoa em apartamentos quádruplos, triplos ou duplos, de 
acordo com a disponibilidade do hotel.

VALORES
PREÇO POR PESSOA OPÇÕES DE PAGAMENTO

1 x R$ 550,00 + 4 x R$ 548,00
Cheques de março a julho R$ 2.742,00 

Cartão de crédito em
até 07 parcelas
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