
04/março/2022 - sexta-feira - Chegada a 
São Paulo, traslado ao hotel, acomodação. 
Dependendo do horário de chegada do voo, 
as 15hs, saída para a Quadra da Aguia de 
Ouro para realização de um ensaio técnico. 
Retorno ao hotel, acomodação.

05/março/2022 - sábado - Café da manhã 
e tempo livre onde opcionalmente poderão 
realizar alguns passeios como visita ao 
Parque do Ibirapuera, Aquário Municipal, 
vistas da Av. Paulista, bairro da Liberdade 
e as 17h00 saída para o Sambódromo, 
participação na abertura do desfi le das 
campeãs. Após o desfi le, acomodação nos 
camarotes especialmente desenhados 
para que possam assistir ao espetáculo até 

o amanhecer, desfrutando de um buffet 
completo, open bar e muita diversão.

06/março/2022 - domingo - Traslado de 
retorno ao hotel programado das 04 as 
07h00, café da manhã e descanso.

07/março/2022 - Café da manhã e tempo 
livre até o horário de traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de retorno.

Para os apaixonados pelo carnaval, seja 
em Toquio seja no Brasil desenhamos uma 
programação exclusiva que inclui a participação 
em um desfi le no Sambódromo de São Paulo, 
junto com as escolas de samba campeãs do 
carnaval de 2022. Serão 4 dias e 3 noites para 
gravar o melhor carnaval de São Paulo para 
sempre na memória dos mais entusiasmados 
turistas.

Pegue sua melhor fantasia, arrume a mala e 
venha participar do desfi le mais emocionante 
que o Sambódromo pode oferecer em 2022. 
o Desfi le das campeãs e você junto com sua 
fantasia brilhando até o amanhecer.

PROGRAMAÇÃO

04 a 07 de março de 2022

DESFILE DAS CAMPEÃS 2022
Carnaval em São Paulo

Sambódromo do Anhembi
- Pacote Econômico -



• 3 noites de hospedagem com café da 
manhã em apto. duplo em hotel de 
acordo com a categoria escolhida

• Credencial para participação na abertura 
do desfi le das campeãs dia 05 de março

• Traslados in/out conforme descrito no 
roteiro

• Traslado ida e volta para ensaio na 
quadra Águia de Ouro no dia 04 de 
março.

• Ingresso para camarote exclusivo (open 
bar/open food), pós desfi le

Obs:. Este pacote não inclui bilhete aéreo, 
que deverá ser adquirido no destino.

O PACOTE INCLUI

INVESTIMENTO

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

USD 2.200,00   (supl. single: USD 140,00)

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 2.325,00   (supl. single: USD 146,00)

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

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

USD 2.770,00   (supl. single: USD 540,00)

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

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

USD 2.960,00   (supl. single: USD 670,00)

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

Realização Apoio


