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- Transporte Executivo Rodoviário (Ida e Volta);
Ônibus com Ar Condicionado, Banheiro, Poltronas Softs e apoio para os pés.  
- Hospedagem - Rio Way Hostel;
Localizado no Recreio dos Bandeirantes, à 200m da Praia e 10 minutos do Rock in Rio.   
- Café da Manhã;
- Esquenta Open Bar;
Pré-Festa Open bar, com Cerveja, Refrigerante, Suco, Vodka e Enérgetico. 
- Brinde Personalizado;
- Passeio nas Praias do Recreio dos Bandeirantes (Opcional);
- Acompanhamento de Monitor;

 

CIDADE DE EMBARQUE / RIO DE JANEIRO
Partida às 23:00h dos pontos de Embarque. Durante o trajeto teremos paradas para lanche e descanso.

ROCK  IN RIO 2021                   
Chegada no Rio de Janeiro previsto às 06:00h, levamos vocês para a hospedagem que localiza na pra-
ia do recreio e logo já na chegada será servido um café da manhã. Terão a manhã livre,podendo fazer 
passeios na praia ou descansarem em quarto aconchegante. A partir das 11:00h inicia o esquenta OPEN
BAR na área de lazer da hospedagem, às 13:00h partiremos para o Rock in Rio.

ROCK  IN RIO 2021/ CIDADE DE DESEMBARQUE                
O retorno acontece uma hora após o final do show do palco mundo, teremos uma equipe de monitores 
aguardando na porta do evento com bandeiras e sinalizadores, para conduzirem até o ônibus. 
Chegando nos pontos de desembarques pela manhã, horário previsto às 10:00h.   

 
 

 BATE E VOLTA PREMIUM 
RIO WAY HOSTEL

INCLUÍDO NO PACOTE

ROTEIRO

R$349,00
PARCELAMENTO SEM JUROS ATÉ A DATA DO EVENTO

VALOR POR PESSOA

O embarque acontece no dia anterior à data desejada do show 
   Exemplo show dia 24 setembro embarque dia 23 setembro 
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HOSTEL RIO WAY 
O Rio Way Hostel oferece  Wi-Fi gratuitos, está apenas 200 
metros da Praia do Recreio. As instalações incluem um jardim com 
rede. 

Os quartos privativos são climatizados e os dormitórios comparti-
lhados têm ar-condicionado, bem como lençóis e toalhas e banhei-
ro compartilhado. Armários individuais e um ventilador também 
são fornecidos. Há uma sala de TV, sala de leitura e espaço zen. 

As atividades oferecidas incluem aulas de slackline e surfe. A pro-
priedade também oferece passeios ecológico.   
                     .
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- Transporte Executivo Rodoviário (Ida e Volta);
Ônibus com Ar Condicionado, Banheiro, Poltronas Softs e apoio para os pés.  
- Hospedagem - LongBoard Paradise;
Hostel de alta padrão, situado em frente a Praia do Recreio.    
- Esquenta Open Bar;
Pré-Festa Open bar, com Cerveja, Refrigerante, Suco, Vodka e Enérgetico. 
- Brinde Personalizado;
- Passeio nas Praias do Recreio dos Bandeirantes (Opcional);
- Acompanhamento de Monitor;

 

CIDADE DE EMBARQUE / RIO DE JANEIRO
Partida às 23:00h dos pontos de Embarque. Durante o trajeto teremos paradas para lanche e descanso.

ROCK  IN RIO 2021                   
Chegada no Rio de Janeiro previsto às 06:00h, levamos vocês para a hospedagem que se localiza na 
beira mar da Praia do Recreio. Terão a manhã livre,podendo fazer passeios na praia ou descansarem em 
quartos aconchegantes. A partir das 11:00h inicia o esquenta OPENBAR na área de lazer da hospeda-
gem,às 13:00h partiremos para o Rock in Rio.

ROCK  IN RIO 2021/ CIDADE DE DESEMBARQUE                
O retorno acontece uma hora após o final do show do palco mundo, teremos uma equipe de monitores 
aguardando na porta do evento com bandeiras e sinalizadores, para conduzirem até o ônibus. 
Chegando nos pontos de desembarques pela manhã, horário previsto às 10:00h.   

 
 

 BATE E VOLTA PREMIUM 
LONGBOARD PARADISE

INCLUÍDO NO PACOTE

ROTEIRO

R$399,00
PARCELAMENTO SEM JUROS ATÉ A DATA DO EVENTO

VALOR POR PESSOA

O embarque acontece no dia anterior à data desejada do show 
   Exemplo show dia 24 setembro embarque dia 23 setembro 
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LONG BOARD PARADISE 
O Surf Club Longboard Paradise Hostel está situa-
do a beira da praia do Recreio,  possui um Bar 
lounge, Restaurante e Lanchonete, Sauna, Piscina, 
área de lazer e Wi-Fi gratuito. 

Os quartos são compartilhados possuem ar-condi-
cionado, bem como lençóis e toalhas e banheiro 
compartilhado. Armários individuais e um ventila-
dor . Há uma sala de TV, sala de leitura. Atividades 
oferecidas que incluem aulas de slackline e surfe.  
                  .
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- Transporte Executivo Rodoviário (Ida e Volta);
Ônibus com Ar Condicionado, Banheiro, Poltronas Softs e apoio para os pés.  
- Hospedagem - Pousada Recreio;
Opções de quartos Duplo, Triplo, Quadruplo e Quintuplo, em frente a praia do Recreio.   
- Café da Manhã;
- Esquenta Open Bar;
Pré-Festa Open bar, com Cerveja, Refrigerante, Suco, Vodka e Enérgetico. 
- Brinde Personalizado;
- Passeio nas Praias do Recreio dos Bandeirantes (Opcional);
- Acompanhamento de Monitor;

 

CIDADE DE EMBARQUE / RIO DE JANEIRO
Partida às 23:00h dos pontos de Embarque. Durante o trajeto teremos paradas para lanche e descanso.

ROCK  IN RIO 2021                   
Chegada no Rio de Janeiro previsto às 06:00h, levamos vocês para a hospedagem que localiza na pra-
ia do recreio e logo já na chegada será servido um café da manhã. Terão a manhã livre,podendo fazer 
passeios na praia ou descansarem em quarto aconchegante. A partir das 11:00h inicia o esquenta OPEN
BAR na área de lazer da hospedagem, às 13:00h partiremos para o Rock in Rio.

ROCK  IN RIO 2021/ CIDADE DE DESEMBARQUE                
O retorno acontece uma hora após o final do show do palco mundo, teremos uma equipe de monitores 
aguardando na porta do evento com bandeiras e sinalizadores, para conduzirem até o ônibus. 
Chegando nos pontos de desembarques pela manhã, horário previsto às 10:00h.   

 
 

 BATE E VOLTA PREMIUM 
POUSADA RECREIO

INCLUÍDO NO PACOTE

ROTEIRO

R$419,00
PARCELAMENTO SEM JUROS ATÉ A DATA DO EVENTO

VALOR POR PESSOA

O embarque acontece no dia anterior à data desejada do show 
   Exemplo show dia 24 setembro embarque dia 23 setembro 



Turismo
CADASTUR: 11.051378.30.0001-7 

CNPJ: 02.842.048/0001-72

AV. BRASILIA, 45, B. UNIVERSITÁRIO
ITAÚNA - MG  

CENTRAL DE RESERVAS 
(37) 99951-0111 

(37) 3241-4687 WWW.ITAUNATURISMO.COM

CONTATO@ITAUNATURISMO.COM 

m 

POUSADA RECREIO 
A Pousada Recreio está situada a beira da praia 
do Recreio, possui  Restaurante, jardim e Wi-Fi 
gratuito. 

Os quartos privativos são climatizados com 
ar-condicionado, bem como lençóis e toalhas e 
banheiro privativo.        

Possui um delicioso café da manhã servido em 
buffet em seu restaurante na beira mar.                  
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- Transporte Executivo Rodoviário (Ida e Volta);
Ônibus com Ar Condicionado, Banheiro, Poltronas Softs e apoio para os pés.  
- Hospedagem - KS Beach Hotel;
Opções de quartos Duplo, Triplo, Quadruplo em frente a praia do Recreio.   
- Café da Manhã;
- Esquenta Open Bar;
Pré-Festa Open bar, com Cerveja, Refrigerante, Suco, Vodka e Enérgetico. 
- Brinde Personalizado;
- Passeio nas Praias do Recreio dos Bandeirantes (Opcional);
- Acompanhamento de Monitor;

 

CIDADE DE EMBARQUE / RIO DE JANEIRO
Partida às 23:00h dos pontos de Embarque. Durante o trajeto teremos paradas para lanche e descanso.

ROCK  IN RIO 2021                   
Chegada no Rio de Janeiro previsto às 06:00h, levamos vocês para a hospedagem que localiza na pra-
ia do recreio e logo já na chegada será servido um café da manhã. Terão a manhã livre,podendo fazer 
passeios na praia ou descansarem em quarto aconchegante. A partir das 11:00h inicia o esquenta OPEN
BAR na área de lazer da hospedagem, às 13:00h partiremos para o Rock in Rio.

ROCK  IN RIO 2021/ CIDADE DE DESEMBARQUE                
O retorno acontece uma hora após o final do show do palco mundo, teremos uma equipe de monitores 
aguardando na porta do evento com bandeiras e sinalizadores, para conduzirem até o ônibus. 
Chegando nos pontos de desembarques pela manhã, horário previsto às 10:00h.   

 
 

 BATE E VOLTA PREMIUM 
KS BEACH HOTEL

INCLUÍDO NO PACOTE

ROTEIRO

VALORES NA PRÓXIMA PÁGINA

O embarque acontece no dia anterior à data desejada do show 
   Exemplo show dia 24 setembro embarque dia 23 setembro 
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 BATE E VOLTA PREMIUM 
KS BEACH HOTEL

VALORES :

Quarto Standard com Vista Lateral do Mar 24/09 ou 25/09 ou 26/09 01/01 ou 02/10 ou 03/10

Quarto Duplo - Preço por Pessoa Quarto Duplo - Preço por Pessoa

Quarto Triplo - Preço por Pessoa Quarto Triplo - Preço por Pessoa

R$435,00 R$458,00

R$415,00 R$435,00

Quarto Standard com Vista do Mar 24/09 ou 25/09 ou 26/09 01/01 ou 02/10 ou 03/10

Quarto Duplo - Preço por Pessoa Quarto Duplo - Preço por Pessoa

Quarto Triplo - Preço por Pessoa Quarto Triplo - Preço por Pessoa

R$478,00 R$509,00

R$448,00 R$472,00

R$435,00 R$454,00
Quarto Quadruplo - Preço por Pessoa Quarto Quadruplo - Preço por Pessoa

PARCELAMENTO SEM JUROS ATÉ A DATA DO EVENTO
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KS BEACH HOTEL
A KS Beach está situada a beira da praia do Recreio 

Oferecendo decoração de bom gosto, todos os quartos 
incluem ar-condicionado, frigobar, TV de tela plana via 
satélite e telefone. O banheiro privativo conta com chu-
veiro, toalhas, amenidades de banho gratuitas e secador 
de cabelo. A propriedade fornece roupa de cama e toa-
lhas. 
O KS Beach Hotel conta com sauna e lounge de uso 
comum. O hotel também dispõe de recepção 24 horas. 
Toalhas de praia podem ser fornecidas.
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- Transporte Executivo Rodoviário (Ida e Volta);
Ônibus com Ar Condicionado, Banheiro, Poltronas Softs e apoio para os pés.   
- Brinde Personalizado;
- Esquenta Open Bar - Opcional;
Pré-Festa Open bar, com Cerveja, Refrigerante, Suco, Vodka e Enérgetico.  
- Passeio nas Praias do Recreio dos Bandeirantes (Opcional);
- Acompanhamento de Monitor;

 

CIDADE DE EMBARQUE / RIO DE JANEIRO
Partida às 23:00h dos pontos de Embarque. Durante o trajeto teremos paradas para lanche e descanso.

ROCK  IN RIO 2021                   
Chegada no Rio de Janeiro previsto às 06:00h. Dispomos de duas opções para o cliente, sendo uma des-
embarcar na cidade do Rock ou seguir com o ônibus até as praias do Recreio dos Bandeirantes podendo 
passear e desfrutar de um esquenta OPEN BAR, e após seguiremos para a cidade do Rock, às 13:00h.

ROCK  IN RIO 2021/ CIDADE DE DESEMBARQUE                
O retorno acontece uma hora após o final do show do palco mundo, teremos uma equipe de monitores 
aguardando na porta do evento com bandeiras e sinalizadores, para conduzirem até o ônibus. 
Chegaremos nos pontos de desembarques pela manhã, horário previsto às 10:00h.   

 
 

 BATE E VOLTA SIMPLES 

INCLUÍDO NO PACOTE

ROTEIRO

R$250,00
PARCELAMENTO SEM JUROS ATÉ A DATA DO EVENTO

VALOR POR PESSOA

O embarque acontece no dia anterior à data desejada do show 
   Exemplo show dia 24 setembro embarque dia 23 setembro 

ESQUENTA OPEN BAR R$30,00

*Pagamento separado
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DIVINÓPOLIS - MG
Local: Términal Rodoviário - B. Santa Clara
Horário de Saída: 20h30

ITAÚNA - MG
Local: Posto Delta - Av. Silvia Jardim
Horário de Saída: 21h30

CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
Local: BR-040 - KM 627-  Mart Minas
Horário de Saída: 02h00

BARBACENA - MG
Local: BR-040 - KM699 - Matiqueira
Horário de Saída: 01h00

BELO HORIZONTE - MG
Local: Términal JK - Pca Raul Soares
Horário de Saída: 22h30

CONGONHAS - MG 
Local: BR-040 - KM 627-  Mart Minas
Horário de Saída: 00h00

JUIZ DE FORA - MG 
Local: BR-040 - KM 627-  Mart Minas
Horário de Saída: 05h00

LOCAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

SOBRE OS VEÍCULOS QUE REALIZAM A VIAGEM
Nossa empresa tem como fornecedores as maiores empresas de transporte do Brasil, dentre elas a Viação Cometa, 
Catarinense, 1001 e Viação Sampaio, portanto garantimos um transporte de alta qualidade. Todos os veículos 
antes de iniciar a viagem são devidamente avaliados por nossa equipe, exigimos de nossos fornecedores, laudo de 
inspeção técnica veícular credenciado pelo INMETRO, todos veículos são devidamente cadastrados aos orgãos de 
trânsito, a frota sempre é limitada a no máximo dois anos de uso. 

SOBRE NOSSA EQUIPE
Nossa equipe é composta por pessoas altamente qualificadas e credenciadas pelo ministério do turismo, todos 
nossos monitores estão treinados para dar suporte ao passageiro, tornando assim uma viagem tranquila e segura.

SOBRE AS HOSPEDAGEM
Nossas acomodações se encontra próximo a Praia do Recreio, escolhemos operar nessa região por se tratar de um 
bairros seguro e com uma das mais belas praias da cidade do Rio de Janeiro, com localização privilegiada, sendo 
somente 15 minutos até o Rock in Rio. Todas as hospedagem passam por uma rigorosa avaliação, sempre pontua-
mos conforto e qualidade de serviço de cada hospedagem. 

FAQ

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

*Horário sujeito a alteração.
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SOBRE O RETORNO DO ROCK IN RIO 
Devido ao grande volume de pessoas nas imediações do evento, o trânsito ficará totalmente impedido nas próximi-
dades da portaria do Rock in Rio. O veículo ficará no estacionamento oficial do evento, e com objetivo de facilitar 
o deslocamento do cliente até o estacionamento, preparamos uma equipe de monitores que estará na portaria do 
evento e também em pontos estratégicos (entre o evento ao estacionamento) uniformizados e com bandeiras para 
sinalizar, garantindo assim um retorno com segurança e tranquilidade até o ônibus.

SOBRE INGRESSOS
Possuímos lotes limitados de ingressos, que será entregue de forma fisíca por agendamento em um dos nossos escri-
tórios (Minas Gerais ou São Paulo) ou via sedex.

SOBRE MEIOS DE PAGAMENTO
Trabalhamos com três opções de pagamento.  

- Cartão de Crédito realizado de forma online pelo nosso site (www.itaunaturismo.com), poderá ser incluído uma 
taxa de serviço, para parcelamento pode haver incidência de juros ao mês. 
- Depósito/Transferência Bancária nesta opção de pagamento dispomos de parcelamento sem juros, ao finali-
zar sua reserva enviamos um extrato por e-mail com as datas dos vencimentos de cada parcela, a última parcela 
devera ser paga antes da data do evento.
- Boleto Bancário nesta opção de pagamento dispomos de parcelamento sem juros, ao finalizar sua reserva 
enviamos por e-mail seu carnê de pagamento, a última parcela deverá ter o vencimento antes da data do evento.

SOBRE O SUPORTE ITAÚNA TURISMO TRIP
Possuímos uma equipe, composta de profissionais muito bem treinado que estarão sempre em comunicação com o 
cliente para repassar informações da viagem e do evento, dispomos de um grupo de Whatsapp onde o cliente 
poderá tirar todas sua dúvidas. Durante o evento alem dos monitores que estarão a disposição do cliente, o passa-
geiro também poderão contar com uma base de apoio que estará 24 horas por dia e 7 dias por semana dispónivel 
por telefone, por whatsapp ou em um dos pontos de apoio que será montado nas próximidades do evento. 

 

FAQ
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SOBRE A ITAÚNA TURISMO:
A Itaúna Turismo, opera com pacotes rodovíario e aéreo para os melhores destinos 
do Brasil e do Mundo, com alto padrão de qualidade, com veículos super luxuosos, 
conta com guias turísticos capacitados pelo ministério do turismo, sempre com as me-
lhores hospedagem, todos elas passam por rigorosas avaliações, possuímos parce-
rias com os organizadores dos maiores eventos do Brasil, temos excelência em aten-
dimento, dando ao cliente todo suporte necessário antes, durante e após o evento. 

Estamos cadastrado como empresa TRANSPORTADORA TURÍSTICA no site do ministé-
rio do turismo (1.051378.30.0001-7), para consultar basta acessar o site cadastur.tu-
rismo.gov.br, ao encontrar a lista das empresas cadastradas, procure pelo nosso 
CNPJ, o nosso nome fantasia lá está como ITAÚNA LOCADORA. 
   


