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DEVIDO AO GRANDE SUCESSO, VOLTAMOS COM UM DOS MELHORES ROTEIROS DE COMPRAS E 
CULTURAL.  

 
Saída pela manhã, em local e horário a ser determinado, chegando a Nova Friburgo, conhecida como a capital 
nacional da lingerie, iremos ao bairro Ponte da Saudade, onde poderemos encontrar uma grande quantidade de 
lojas que além de qualidade, tem preços indiscutíveis!  

Na hora do almoço, reservamos um lugar especial onde é servido um inusitado Rodízio de Comida Caseira. 
Restaurante Dona Mariquinha. Tudo maravilhoso! Bife à milanesa espetacular, batata barôa, empadinha de 
queijo, batata doce... Tudo com gosto de infância! A comida é maravilhosa! Nem dá para qualificar o feijão!  
Ainda tem bife, quiabo, jiló, purê de abóbora, farofa, feijão e ovo estrelado para passar a régua! Os garçons não 
param de te servir! Os donos são simpatia pura! Tudo fresquinho, quente, bem feito!  Sugerimos que não dei-
xem de comer de sobremesa o pudim de tapioca! E, para finalizar, café feito no coador de pano! Nem lembrava 
do gosto! MUITO BOM! Teremos uma parada na Praça do Suspiro onde poderemos comprar os famosos Doces 
Sader, os sabonetes Suavitrat e visitar a Igreja de Santo Antônio. 

Logo após, visitaremos um lugar inesquecível, o Jardim do Nêgo. Um lindo ateliê ao ar livre, dando formas os 
barrancos que circundam o sítio instalado na estrada Teresópolis-Friburgo. Por todos os lados, esculturas gigan-
tescas representam mulheres, crianças e animais, entre outras imagens. O jardim é criado e mantido por Geral-
do Simplício, conhecido como Nego. Atualmente, são 17 esculturas feitas com as próprias mãos, utilizando 
apenas o barro para fazer os detalhes e os dedos como ferramenta. 

Faremos uma visita ao Apiário é um local consagrado a demostrar a antiga relação entre os homens e as abe-
lhas. Não podemos deixar de ir à queijaria Suíça. A Queijaria Escola preserva e difunde a arte suíça da fabrica-
ção do queijo e do chocolate ao leite, sendo ela hoje uma das principais atrações turísticas de Nova Friburgo. 
Retorno ao Rio de Janeiro e fim dos nossos serviços. 

  
Pontos de embarque: Tijuca, Copacabana e Santos Dumont.   

INCLUIDO NO PACOTE: 

Transporte de luxo com ar condicionado, almoço no res-
taurante Dona Mariquinha (não incluso bebidas e sobre-
mesas), ingresso no Jardim do Nego, Guia de turismo e 
acompanhante da Voyager Club durante toda a viagem. 

VALORES POR PESSOA:  
Já com desconto Associados AEXAP 

Valor a vista: R$ 228,00 (Cheque, dinheiro ou boleto bancá-
rio).  
Valor parcelado: Em ate 5x R$ 53,20 no cheque ou em 3x 
R$ 93,33 no cartão de crédito. 
 

IMPORTANTE: O documento para viajar é obrigatório ser original e o mesmo que foi informado. O não cumprimento deste dispositivo impede o 
embarque do passageiro e isenta a Voyager Club de quaisquer responsabilidades. Importante: Esse roteiro poderá ser cancelado caso não alcance 
o número mínimo de passageiros. O ROTEIRO PODERÁ SOFRER ALGUMA MUDANÇA, MAS SEMPRE OBSERVANDO A PROGRAMAÇÃO.CONTAS PARA 
DEPÓSITO:  BANCO SANTANDER   ag:3448   c/c: 13002178-1   Voyager / BANCO ITAU  AG: 0281 C/C: 08500-1 Voyager Club 

Obs: Mínimo de 20 clientes para confirmar a saída. 
 

Voyager Club   
CNPJ – 23.738.141/0001-01 

Rua Conde de Bonfim, 214 lj. 06 – Tijuca    
Horário: 08h30 às 18h00 

Tels: 2569-9798 / 3549-6005 / 97525-8432/ 96887 8705 
 

             OBS: Condições de cancelamento, conforme deliberação normativa do Ministério do Turismo nº 161/85 de 09/08/85 
 


