Carnaval em São Paulo

DESFILE DAS CAMPEÃS 2022
Sambódromo do Anhembi
03 a 07 de março de 2022
Para

os

apaixonados

pelo

carnaval,

seja

em Toquio ou no Brasil, desenhamos uma
programação exclusiva que inclui a participação
em um desfile no Sambódromo de São Paulo.
Serão 5 dias e 4 noites prestigiando as escolas
de samba campeãs, para gravar São Paulo e seu
melhor carnaval para sempre na memória.
Pegue sua melhor fantasia, arrume a mala e
venha participar do desfile mais emocionante
que o Sambódromo pode oferecer em 2022,
o Desfile das campeãs e você junto com sua
fantasia brilhando até o amanhecer.

PROGRAMAÇÃO
03/03/2022 - QUINTA - Chegada a São

o amanhecer, desfrutando de um buffet

Paulo, traslado ao hotel, acomodação.

completo, open bar e muita diversão.

04/03/2022 - SEXTA - Café da manhã,

06/03/2022 - DOMINGO - Traslado de

saída para um city tour panorâmico pelo

retorno ao hotel programado das 04 as

centro de São Paulo (a pé), terminando no

07h00, café da manhã e descanso. As 15h30

mercado municipal da Cantareira, tempo

traslado para a Quadra da Aguia de Ouro

livre e retorno ao hotel. As 15hs, saída para

para uma feijoada de despedida com muito

a Quadra da Aguia de Ouro para realização

samba e animação. Retorno para o hotel

de um ensaio técnico. Retorno ao hotel,

programado para as 22h00.

acomodação.

07/03/2022 - Café da manhã e tempo livre

05/03/2022 - SÁBADO - Café da manhã e

até o horário de traslado ao aeroporto

tempo livre onde opcionalmente poderão

para embarque em voo de retorno ou

realizar alguns passeios como visita ao

para as extensões turisticas programadas

Parque do Ibirapuera, Aquário Municipal,

opcionalmente (Rio de Janeiro, Foz de

vistas da Av. Paulista, bairro da Liberdade

Iguaçu,

e as 17h00 saída para o Sambódromo,

Chapada Adamantina e Alter do Chão)

participação na abertura do desfile das
campeãs. Após o desfile, acomodação nos
camarotes

especialmente

desenhados

para que possam assistir ao espetáculo até

Bonito,

Amazônia,

Pantanal,

O PACOTE INCLUI
• 4 noites de hospedagem com café da
manhã em apto. duplo em hotel de
acordo com a categoria escolhida,
• Credencial para participação na abertura
do desfile das campeãs dia 05 de março
• Traslados in/out conforme descrito no
roteiro,
• Traslado ida e volta para ensaio na
quadra Aguia de Ouro no dia 04 de
março
• Ingresso para camarote exclusivo (open
bar/open food), pós desfile,
• Traslado ida e volta e almoço (Feijoada),

sem bebidas na quadra da agremiação
Águia de Ouro no dia 06 de março
• City tour panorâmico com guia
acompanhante (em inglês e japonês) e
traslado ida e volta (04 de março)

BILHETE AÉREO INTERNACIONAL
Toquio / São Paulo /Toquio
• voando Lufthansa, Qatar, Turkish Airlines
ou Emirates com franquia de bagagem
de 2 peças despachadas de 23k + uma
bagagem de mão de até 5k.
Obs.:. a cia aérea será definida no ato da reserva.

INVESTIMENTO
Pacote com Hospedagem 3*
*valor por pessoa em apto. duplo

USD

4.990,00

(supl. single: USD 230,00)

Hotéis previstos
- IBIS STYLES SÃO PAULO BARRA FUNDA, IBIS BUDGET SÃO
PAULO JARDINS, IBIS BUDGET SP FREI CANECA

Pacote com Hospedagem 4*
*valor por pessoa em apto. duplo

USD

5.120,00

(supl. single: USD 280,00)

Hotéis previstos
- INTERCITY ANHEMBI, PANAMBY SAO PAULO, CAPCANA
(EX-RAMADA)

Pacote com Hospedagem 5*
*valor por pessoa em apto. duplo

USD

5.710,00

(supl. single: USD 720,00)

Hotéis previstos
- MELIA PAULISTA, INTERCONTINENTAL, VILA GALE PAULISTA SÃO PAULO

Pacote com Hospedagem 5* Superior
*valor por pessoa em apto. duplo

USD

5.950,00

(supl. single: USD 900,00)

Hotéis previstos
- RENAISSANCE, TIVOLI MOFARREJ, ETOILE HOTELS JARDINS SÃO PAULO

Realização

Apoio

