SOBRE NÓS

Trip

A Itaúna Turismo Trip, opera com pacotes rodovíario e aéreo para os
melhores eventos 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 melhores hospedagem, todos elas passam por rigorosas avaliações, possuímos parcerias
com os organizadores dos maiores eventos do Brasil, temos excelência em atendimento, dando ao cliente todo suporte necessário antes,
durante e após o evento................................................................................

ROCK IN RIO 2019
O Rock in Rio é um dos principais festivais de música do mundo e acontece no Rio de Janeiro a cada dois anos. Realizado durante seis dias, o
evento apresenta alguns dos principais nomes das mais variadas vertentes musicais do planeta..................................................................................
.....................................................................

PROGRAMAÇÃO.
Data

Palco Mundo

Palco Sunset

27/09

*Atrações em Breve

Seal

28/09

*Atrações em Breve

*Atrações em Breve

29/09

*Atrações em Breve

Jessie J

03/10

*Atrações em Breve

*Atrações em Breve

04/10

Iron Maiden - Scorpions

Slayer Anthrax - Nervosa

Magadeth - Sepultura

Torture Squad - Claustrofia
Chuck Billy

05/10

P!nk - The Black Eyed

Charlie Puth

Peans - Anitta
06/10

Muse - Imagine Dagons

*Atrações em Breve

NickelBack
Os Paralamans do Sucesso

VEJA OS MELHORES PACOTES PARA O ROCK IN RIO

BATE E VOLTA PREMIUM
Pacotes validos para os dias do evento (27/09) ou (28/09) ou (29/09)
(04/10) ou (05/10) ou (06/10)

- Transporte Rodoviário.
- Seguro dos passageiros.
- Guia especializado á bordo.
- Brinde Exclusivo.
- Hospedagem antes do evento em Pousada/Hostel, com café da manhã.
- Esquenta OPEN BAR.
- Passeio na Praias do Pontal - Recreio dos Bandeirantes (Opcional)

Roteiro
CIDADE DE EMBARQUE / RIO DE JANEIRO
Partida às 23 h dos pontos de Embarque. Durante o trajeto iremos fazer
paradas para lanches e descanso.
ROCK IN RIO 2019
Chegando no Rio de Janeiro por volta das 06h00, levamos o cliente para um
Hostel/Pousada que ficará na Praia do Pontal, e logo já na chegada terão
um delicioso café da manhã, Após terão manhã livre, podendo fazer
passeios na praia, ou descansarem em quarto super aconchegante em nosso
hostel ou um agradável banho e preparar-se para o evento, às 11hrs
iniciamos um esquenta OPEN BAR na área de lazer da hospedagem,
às 13hrs levamos vocês para a cidade do Rock, o desembarque acontecerá
no local mais próximo da entrada do evento que será designado pela Prefeitura
do Rio de Janeiro.
ROCK IN RIO 2019 / CIDADE DE DESEMBARQUE
O retorno acontece uma hora após o final do show no palco principal,
teremos uma equipe de monitores aguardando-os na porta do evento,
com sinalizadores para conduzirem você ate o ônibus.
Chegada nos pontos de embarqus pela manhã, horário previsto as 10 : 00

VALOR DO PACOTE:
*POR PESSOA

R$310,00

BATE E VOLTA SIMPLES
Pacotes validos para os dias do evento (27/09) ou (28/09) ou (29/09)
(03/10) ou (04/10) ou (05/10) ou (06/10)
- Transporte Rodoviário.
- Seguro dos passageiros.
- Guia especializado á bordo.
- Brinde Exclusivo.
- Passeio na Praia do Pontal - Recreio dos Bandeirantes (Opcional)

Roteiro
CIDADE DE EMBARQUE / RIO DE JANEIRO
Partida às 23 h dos pontos de Embarque. Durante o trajeto iremos fazer
paradas para lanches e descanso.
ROCK IN RIO 2019
Chegando no Rio de Janeiro por volta das 06h00, Dispomos de duas opções
para o cliente, sendo uma delas é já fazer o desembarque na cidade do Rock
ou poderás seguir com o ônibus e fazer um passeio nas mais belas praias do
Recreio dos Bandeirantes, e após o passeio levamos todos para a cidade do
Rock, o desembarque acontecerá no local mais próximo da entrada do evento
que será designado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
ROCK IN RIO 2019 / CIDADE DE DESEMBARQUE
O retorno acontece uma hora após o final do show no palco principal,
teremos uma equipe de monitores aguardando-os na porta do evento,
com sinalizadores para conduzirem você ate o ônibus.
Chegada nos pontos de desembarque pela manhã, previsto para às 10h:00.

VALOR DO PACOTE:
*POR PESSOA

R$250,00

PACOTE COMPLETO PARA 02 OU 03 DIAS DE EVENTO
Pacotes validos para dias do evento (27/09) à (29/09) - 2 Diárias
(04/10) à (06/10) - 2 Diárias

- Transporte Rodoviário.
- Seguro dos passageiros.
- Guia especializado á bordo.
- Brinde Exclusivo.
- Hospedagem, com café da manhã. *2 diárias
- Esquenta OPEN BAR.
- Translado para Rock in Rio *Somente Ida.

ROTEIRO PARA 02 DIAS DE ROCK IN RIO
1º DIA - CIDADE DE EMBARQUE / RIO DE JANEIRO
Partida às 23 h da dos pontos de Embarque. Durante o trajeto iremos fazer
paradas para lanches e descanso.
2º DIA - ROCK IN RIO 2019
Chegada no Rio de Janeiro, previsto para as 06:00 hrs, levamos os clientes para
Hostel/Pousada, onde já aguarda um delicioso café da manhã, terão a
manhã livre, às 11:00 hrs já iniciamos nosso esquenta OPEN BAR em um de nossos
Hostel/Pousada, ás 13:00 hrs levamos vocês para o Rock in Rio, o desembarque
acontecerá no local mais próxim o da entrada do evento que será designado
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o retorno ficará por conta do cliente.
3º DIA - ROCK IN RIO 2019 / CIDADE DE DESEMBARQUE
Ao acordarem um delicioso café da manhã te espera, terão a manhã livre, as
11:00 hrs já iniciamos nosso esquenta OPEN BAR em um de nossos Hostel/Pousada,
ás 13:00 hrs levamos vocês para o Rock in Rio, o desembarque acontecerá no
local mais próximo da entrada do evento que será designado pela Prefeitura do
Rio de Janeiro, o retorno para MINAS GERAIS acontecerá (01) uma hora após a
finalização do Rock in Rio.

ROTEIRO PARA 03 DIAS DE ROCK IN RIO
1º DIA - CIDADE DE EMBARQUE / RIO DE JANEIRO
Partida às 23 h da dos pontos de Embarque. Durante o trajeto iremos fazer
com paradas para lanches e descanso.
2º DIA - ROCK IN RIO 2019
Chegada no Rio de Janeiro, previsto para às 06:00 hrs, levamos vocês para o
Hotel/Pousada, onde já aguarda vocês um delicioso café da manhã, terão a
manhã livre, as 11:00 hrs já iniciamos nosso esquenta OPEN BAR em um de nossos
Hostel/Pousada, ás 13:00 hrs levamos vocês para o Rock in Rio, o desembarque
acontecerá no local mais próximo da entrada do evento que será designado
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o retorno ficará por conta do cliente.
3º DIA - ROCK IN RIO 2019 / CIDADE DE DESEMBARQUE
Ao acordarem um delicioso café da manhã te espera, terão a manhã livre, às
11:00 hrs já iniciamos nosso esquenta OPEN BAR em um de nossos Hostel/Pousada,
ás 13:00 hrs levamos vocês para o Rock in Rio, o desembarque acontecerá no
local mais próximo da entrada do evento que será designado pela Prefeitura
do Rio de Janeiro, o retorno para o hotel/pousada ficará por conta do cliente.
4º DIA - ROCK IN RIO 2019 / CIDADE DE DESEMBARQUE
Ao acordarem um delicioso café da manhã te espera, terão a manhã livre, as
11:00 hrs já iniciamos nosso esquenta OPEN BAR em um de nossos Hostel/Pousada,
ás 13:00 hrs levamos vocês para o Rock in Rio, o desembarque acontecerá no
local mais próximo da entrada do evento que será designado pela Prefeitura do
Rio de Janeiro, o retorno para MINAS GERAIS acontecerá (01) uma hora após
a finalização do Rock in Rio.

VALOR DO PACOTE:
*POR PESSOA

R$720,00

F.A.Q
SOBRE OS VEÍCULOS QUE REALIZAM A VIAGEM
Trabalhamos com ônibus de classe leito turismo ou veículos de classe executivo, nosso
foco é levar ao cliente segurança e conforto para ter uma viagem tranquila e saúdavel, todos os veículos antes de iniciar a viagem é devidamente avaliado por nossa
equipe, exigimos de nossos parceiros laudos de inspeção técnica veícular credenciados
pelo INMETRO, todos veículos são devidamente cadastrado aos orgãos de trânsito,
servimos água mineral durante o trajeto, dispomos de cobertores para proteger do
frio...................................................................................

SOBRE NOSSA EQUIPE
Nossa equipe é composta por pessoas altamente qualificadas e credenciadas pelo
ministério do turismo, todos nossos monitores estão treinados para dar todo suporte
ao passageiro, levando um serviço de qualidade e assim fazendo com que a viagem
seja segura e tranquila.........
....................................................................................

SOBRE AS HOSPEDAGEM
Nossas acomodações para o Rock in Rio, se encontra no Bairro Recreio dos Bandeirantes, próximo a Praia do Pontal, escolhemos operar nessa região por se tratar de um
bairros seguro, e com uma das mais belas praias da cidade, com localização privilegiada do evento, sendo somente 20 minutos até o evento............
..........
................................................................................

SOBRE O RETORNO DO ROCK IN RIO PARA SÃO PAULO
Devido ao grande volume de pessoas nas imediações do evento, O trânsito ficará totalmente impedido próximo da entrada, sendo assim preparamos uma equipe de monitores
para auxiliar o retorno ao ônibus, estaremos com faixas de identificação com o
nome da agência, e possuímos bastões de sinalização, onde reunimos uma parte do
grupo e levamos ate o veículo, essa logística é usada para facilitar e dar segurança
no retorno ate o ônibus.
.

SOBRE EMBARQUE E DESEMBARQUE
Nossos pontos de embarque/desembarque, foram todos bem estudados e dispõe
de segurança para o passageiro e de facilidade para praticarmos a nossa logistíca
de serviço. Segue abaixo os locais já definidos.
- São Paulo
Metro Barra Funda - Rua Tagipuru, 422 - Barra Funda
- São Jose dos Campos
Shopping Vale Sul - Av. Andrômeda, 227 - Jardim Satélite
- Taubaté/MG
Shopping Via Vale Garden - Av. Dom Pedro I, 7181 - Estoril
- Guaratinguetá/MG
Restaurante Graal 500 - Rodovia Presidente Dutra, Km 58,

SOBRE INGRESSOS
Possuímos lotes super limitados de ingressos, que será entregue antes do evento,
via sedex para o cliente.

SOBRE MEIOS DE PAGAMENTO
Trabalhamos com duas opções de pagamento.
- Cartão de Crédito
Esse pagamento se dará de forma online direto do nosso site, e haverá um adicional
de taxa de serviço, e caso haja parcelamento o juro ao mês é de 1.99%.
- Depósito/Transferência Bancária
O cliente deverá efetuar o depósito diretamente na conta da empresa. Afim de
simplifica esta opção de pagamento dispomos de parcelamento sem juros, em
até 8 prestações, funciona da seguinte maneira, ao encaminhar via-email o contrato
de reserva segue junto dele, às datas dos vencimentos de cada parcela, o cliente
deverá realizar o pagamento de cada parcela na devida data, e encaminhar para
nossa equipe via e-mail o comprovante da transação.

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 passageiro também poderá contar com uma base de apoio que estará 24 horas
por dia e 7 dias por semana dispónivel para dar todo suporte ao cliente.

A Itaúna Turismo conta hoje com um quadro de
mais de 5.000 clientes em todo o Brasil !

Veja avaliações retiradas da nossa fanpage no Facebook:
“Recomendo! Fui de BH para o Rock in Rio do dia 24. Saída e chegada
em horário programado, parada em hostel com direto a open bar, onibus
confortável, enfim, melhor opção para o bate e volta!” - Luiz Henrique
“Segunda vez que vou ao Lollapalooza com a galera do Itaúna turismo e
sempre tudo bem organizado, preocupados sempre com o bem estar de
todos, animados. Shows são sempre a realização de um sonho é ter uma
equipe que te ajuda a relaizar da melhor forma é maravilhoso. Muito obrigado a todos.”
- Marlon Costa Souza
www.itaunaturismo.com
contato@itaunaturismo.com
(037) 9 9951-0111 / (037) 3241-4687

Trip

Rua Santo Agostinho, 398 - 101, Graças, Itaúna, Minas Gerais
CNPJ 02.842.048/0001-72

CADASTUR 11.051378.30.0001-7

