
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os aventureiros, amantes do pôr do sol e apreciadores da lua cheia vão amar 
Uma das vistas mais deslumbrantes do ES será revivida no inverno, onde o céu fica ainda mais bonito 

E aos amantes de uma boa gastronomia, teremos visitas deliciosas em Pedra Azul para deixar água 
na boca 

 

 

07H35 – Blue Trip, Itaparica, Vila Velha 
07H55 – Praça da Ciência, Enseada do Suá, Vitória 
08H15 – Posto Ipiranga, Ilha do Príncipe, Vitória 
08H30 – Posto Valentim, Vila Capixaba, Cariacica 
 
 

Paradas gastronômicas: Sítio Uliana e Laticínios Valentim – especiarias das montanhas 
Almoço incluso: Restaurante Italiano Travoletta – um dos cinco melhores de Pedra Azul 
Trilha monitorada Três Pontões – dificuldade moderada 
Pôr do Sol 
Nascer da 1ª Lua Cheia de Inverno – com eclipse lunar penumbral 
Jantar e bebidas Cantinho Três Pontões 
Serviço de bordo de ida e volta 
Guia acompanhante MTur 
Traslado climatizado executivo 
 



 

–

Depósito/transferência: R$161,00 
Picpay: R$165,00 
Cartão em 6x escritório: R$170,00 
Cartão em 3x no site: R$179,00 
 

• 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$3,50 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; 
• Consulte a disponibilidade de vagas antes de efetuar a compra; 
• Cortesia para crianças de até 5 anos, indo no colo no ônibus e dormindo na mesma cama que os 

responsáveis; 
• 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; 

 
 

 

Atendimento personalizado (27) 3072-1808 
Whatsapp (27) 99224-0791 

E-mail reservas@agenciabluetrip.com 
PARA VER FOTOS DA SUA VIAGEM/PASSEIO, CLIQUE AQUI 

OU SOLICITE O NOSSO CATÁLOGO NO WHATSAPP, CLICANDO AQUI. 
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