
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentar Rio Claro é sempre revigorante! Conexão com nós mesmos, com o meio e com as pessoas, 
respirar ar puro e vibrar com cada pedacinho desse pequeno vilarejo. Vivência garantida em cachoeiras e 
poços cor esmeralda, belos tons de verde e a noite estrelada da região do Caparaó Capixaba e Mineiro. 
Esqueça os bate voltas: aproveite um final de semana inteiro em Rio Claro e descubra seus verdadeiros 
encantos!  

 Guia acompanhante MTur 

 Serviço de bordo de ida e volta 

 Traslado climatizado semi-leito executivo 

 02 diárias com café da manhã: Camping Rio Claro, Hostel ou Pousada 

 Visitas e traslados para todos os poços e cachoeiras 

19h30 – Vila Velha, Agência Blue Trip  
20h00 – Bobs, Praça dos Namorados, Vitória  
20h30 – Posto Ipiranga, Ilha do Príncipe, Vitória  
21h00 – Posto Valentim, Cariacica 



 

1º DIA (sexta-feira) 

 Embarques 

 Apresentação da equipe 

 Parada obrigatória 
 

2º DIA (sábado) 

 Chegada em Rio Claro no início da madrugada 

 Check in Pousada/Camping 

 Descanso 

 Despertar livre 

 Café da manhã 

 Saída para poços e cachoeiras locais (ingressos não inclusos) 

 Noite opcional em Alto Paraíso 
 
3º DIA (domingo) 

 Despertar livre 

 Café da manhã 

 Saída para Poços e Cachoeiras (ingressos não inclusos) 

 Check out no final da tarde 

 Retorno Grande Vix 

 Parada obrigatória para jantar 

Veja aqui algumas fotografias de Rio Claro. 

CAMPING RECANTO RIO CLARO 
Parcelado por depósito/transferência: R$308,00 
Cartão em 6x LINK: R$325,00 
Cartão em 3x no site: R$342,00

 
HOSTEL SOM DAS ÁGUAS 
Parcelado por depósito/transferência: R$335,00 
Cartão em 6x LINK CIELO: R$354,00 
Cartão em 3x no site: R$372,00

 
POUSADA 
Parcelado por depósito/transferência:  R$439,00 
Cartão em 6x LINK CIELO: R$463,00 
Cartão em 3x no site: R$487,00

• Trabalhamos com as contas bancárias do SICOOB e INTER; 
• Realizamos a emissão de boletos bancários, com acréscimo de taxa de serviço no valor de R$3,00 por 

boleto emitido;  
• Todas as nossas viagens possuem CASHBACK de retorno pelo programa CASH TRIP, exceto roteiros 

promocionais. Para saber mais, consulte regulamento no site; 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/rio-claro


 

• Consulte a disponibilidade de vagas antes de efetuar a compra no site; 
• Cortesia para crianças de até 5 anos, indo no colo no ônibus; 
• Parcelamentos por depósito/transferência devem estar quitados até 7 dias antes da viagem; 

 Horários de embarque não possuem tolerância de atraso, chegar com 20 minutos de antecedência para 

acerto de mapa de cadeiras e bagagens; 

 Embarques não serão permitidos sem apresentação de documento com foto; 

 Roteiro poderá sofrer alteração caso não existam condições técnicas/ condições operacionais para sua 

realização; 

 A Blue não trabalha com copos descartáveis durante suas viagens. Você pode trazer a sua caneca de casa 

ou adquirir um dos nossos; 

 É proibido o consumo de bebidas alcóolicas no interior do veículo responsável pelo translado do grupo; 

 

Clique aqui para fotos ou parcelamento no site 
WWW.AGENCIABUETRIP.COM 

 
CLIQUE AQUI PARA INFORMAÇÕES E NEGOCIAÇÃO DE PARCELAS 

(27) 3072 – 1808 / 27 99601-2082 
 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK 
@AGENCIABLUETRIP /AGENCIABLUETRIP 

 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/costa-dourada-com-ita%C3%BAnas
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527996012082&text=Ol%C3%A1%2C%20Blue!%20Quero%20Costa%20Dourada%20com%20Ita%C3%BAnas!

