VIAGEM
GASTRONÔMICA
EM BELÉM

28 DE OUTUBRO A
02 DE NOVEMBRO DE 2021

INFORMAÇÕES GERAIS
Data: 28 de outubro a 02 de novembro de 2021
Quinta, dia 28, e terça, dia 02, são apenas para deslocamento aéreo.
As atividades acontecem entre sexta, dia 29 e segunda, dia 01.
*A hospedagem de quinta para sexta está inclusa no pacote.
ESTÃO INCLUSOS NA VIAGEM:
• 5 diárias de hospedagem no Radisson Hotel Belém, 5 estrelas, conforme categorias
e disponibilidades (de quinta a terça);
• Traslados em micro-ônibus executivo;
• Transporte de barco para a Ilha do Combu;
Refeições inclusas, com água mineral:
•
•
•
•
•
•
•

Manjar das Garças;
Casa do Saulo das Onze Janelas (chef Saulo Jennings);
Remanso do Peixe (chef Thiago Castanho);
Saldosa Maloca (chef Prazeres Quaresma);
Point do Açaí (Nazareno Alves);
Santa Chicória (chef Paulo Anijar);
Restaurante a definir.

Atividades:
• City tour por Belém;
• Visita à casa de farinha da comunidade quilombola Espírito Santo do Itá;
• Rota do Açaí na Ilha do Combu, com Nazareno Alves, do Point do Açaí, com
degustação;
• Rota do Chocolate, na Ilha do Combu, com Dona Nena, com degustação;
• Visita guiada ao Mercado Ver-o-Peso;
• Visita à Manioca - Sabores da Amazônia;
• Visita ao Mangal das Garças e Bosque Rodrigues Alves.

OPÇÕES DE VOOS:
A compra das passagens aéreas deverá ser feita pelos
próprios viajantes, somente após o comunicado da confirmação
da viagem, que será feito por e-mail ou telefonema.
OBS: O roteiro inicia no dia 29 de outubro sextafeira, com saída do hotel às 08h. Caso o viajante
prefira outras opções de voos, deverá encontrar o grupo em
Belém, na noite do dia 28 de outubro, no hotel definido para dar
início à viagem roteirizada por Rusty Marcellini.
DIA 28/10 (QUINTA-FEIRA) - BELO HORIZONTE – BELÉM:
Voos em horário livre.
DIA 02/11 (TERÇA-FEIRA) – BELÉM – BELO HORIZONTE:
Voos em horário livre.
*Consulte seu agente de viagens.
** Não está programado transfer do aeroporto para o hotel.
• Não nos responsabilizamos por transporte extra ou reembolso de
valores caso o viajante perca o voo, por quaisquer motivos.
Sinalizamos os horários de início e término do roteiro, bem como as
opções de voo com horários pertinentes, que
permitem folga em caso de atrasos do grupo durante a viagem.
• Em caso de viajantes que se portarem de forma inconveniente no
grupo, atrapalhando o andamento da viagem com
comportamentos inadequados, estes serão convidados a se
retirarem da viagem.
• Caso algum viajante adoeça ou se sinta mal durante a viagem, as
atividades programadas não serão interrompidas. O roteiro e a
programação serão cumpridos e caberá ao viajante acionar seu
seguro de viagem, plano de saúde ou assistência médica.

VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Valores (por pessoa, passagens aéreas não inclusas):
QUARTO SUPERIOR
R$ 4.510, por pessoa, em acomodação dupla
R$ 5.290, por pessoa, em acomodação individual
QUARTO EXECUTIVO
R$ 4.680, por pessoa, em acomodação dupla
R$ 5.640, por pessoa, em acomodação individual
QUARTO BUSINESS CLASS
R$ 4.790, por pessoa, em acomodação dupla
R$ 5.870, por pessoa, em acomodação individual
Condições de pagamento:
- R$500,00 no ato da inscrição, como garantia da reserva
- 4 parcelas a serem pagas nos dias 10 de julho, 10 de agosto, 10 de setembro e 10 de outubro de 2021
Superior Single: R$ 1.197,50			
Executivo Single: R$ 1.285,00		
Business Class Single: R$ 1.342,50

Superior Duplo: R$ 1.002,50
Executivo Duplo: R$ 1.045,00
Business Class Duplo: R$ 1.072,50

DADOS BANCÁRIOS:
Banco Itaú | Agência: 0925 | Conta Corrente: 51632-0 | Titular: Marcellini Produções Cult. e Art. | CNPJ: 09.635.204/0001-73
Os pagamentos deverão ser feitos através de transferência bancária para Marcellini Produções, seguida de envio do
comprovante para o WhatsApp: (31) 3567-9108

INFORMAÇÕES GERAIS
NÃO ESTÃO INCLUSOS NA VIAGEM:
- Sucos, refrigerantes, cafés e bebidas alcoólicas nas
refeições;
- Serviço sobre bebidas alcoólicas;
- Gratificações e gorjetas voluntárias;
- Despesas pessoais realizadas nos estabelecimentos
visitados;
- Seguro de viagem (recomendamos adquirir caso seu
plano de saúde não tenha cobertura nacional).
Observações:
• Para a realização da viagem é necessário o mínimo de 08
pessoas. Caso este número não seja alcançado, os valores
pagos pelos participantes inscritos serão devolvidos;
• No roteiro, a ordem da programação poderá ser alterada,
assim como as visitas, passeios, restaurantes e hotéis, por
algum motivo operacional ou de força maior, estando
sujeitos a alteração, mas sempre oferecendo a garantia de
categorias e serviços similares sem nunca perder a qualidade
e quantidade publicada no roteiro, com condições no
mínimo iguais ou superiores;
• As vagas são limitadas a 14 pessoas. Somente após o
pagamento da inscrição, o participante terá sua vaga
garantida;
• As vagas serão preenchidas conforme a ordem de
pagamentos dos inscritos;
• Os valores não são reembolsáveis em caso de
cancelamento da viagem por parte do viajante. Salvo se
houver outro cliente, em lista de espera, para preencher
a vaga.

UM PESQUISADOR QUE
BUSCA REGISTRAR E
DIVULGAR O QUE EXISTE
DE MAIS INTERESSANTE
NO MUNDO DA
GASTRONOMIA
Rusty Marcellini é comentarista
de gastonomia da rádio CBN.
Em seu trabalho de pesquisa gastronômica,
já visitou todos os estados brasileiros.
É autor de livros de gastronomia,
realizador de documentários, foi
comentarista do programa Encontro com
Fátima Bernardes, da TV Globo, um dos
jurados do reality Cozinheiros em Ação
do canal GNT e apresentador
do programa Trilhas do Sabor,
na Rede Minas.
Desde 2010 dá aulas de culinária e
realiza excursões gastronômicas
pelo Brasil e pelo mundo.

INFORMAÇÕES E VENDAS:
contato@rustymarcellini.com.br
WhatsApp (31) 3567-9108

