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O Rio Boulevard Tour apresenta um inesquecível passeio de catamarã pela
Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, um dos principais cartões postais do
Brasil, que guarda uma das mais belas paisagens já vistas. Teremos o prazer de
apresentar a você, sob um ângulo privilegiado, toda a beleza deste cenário,
passando por mais de 20 pontos históricos onde muitos fazem parte da história
brasileira desde os tempos do império.
Nossa embarcação tem capacidade para venda de até 106 ingressos
(capacidade máxima com tripulação para 112 pessoas), com muito conforto,
segurança e uma tripulação altamente qualificada. O convés principal é
climatizado, com acesso para cadeirantes e possui serviço de bar. O convés
superior tem visão panorâmica e o amplo vão de proa proporciona uma vista
angular dos mais belos entornos da Baía de Guanabara.
Para seguir: www.instagram.com/rioboulevardtour
Para curtir: www.facebook.com/rioboulevardtour
Para compartilhar: https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506d12485764-Reviews-Rio_Boulevard_TourRio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
Para ser feliz:
www.rioboulevardtour.com.br
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Aos parceiros
Se você promove eventos, representa algum hotel, agência, operadora, entre
outras possibilidades no universo do turismo, o Rio Boulevard Tour é exatamente
o que você precisa. Poder indicar - com toda segurança e tranquilidade - um
passeio de catamarã marcante no Rio de Janeiro aos seus clientes, incluindo
uma embarcação segura e confortável, além de um cuidadoso atendimento da
nossa qualificada tripulação, garante a eles momentos inesquecíveis e o nítido
reconhecimento do seu negócio. Seus clientes vão lhe agradecer!
Passeios para grupos, famílias, datas comemorativas, eventos corporativos e
passeios escolares para a melhor aula de história sobre o Rio ou meio ambiente
em meio a Baía de Guanabara... São muitas as possibilidades e todas elas terão
algo em comum, um dos mais belos cenários do mundo a bordo do mais novo e
aconchegante catamarã. É o Rio como você nunca viu.
Seja nosso parceiro!
Solicite o nosso tarifário 2017 / 2018 através do:
comercial@rioboulevardtour.com.br
CADASTUR Nº 19.085255.30.0001-0
Este catamarã e seus passageiros são protegidos pelo Bradesco Seguros
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Dias dos passeios:
Atualmente – de quinta a domingo
Meta – de terça a domingo
Obs. Para grupos fechados (privativos) os passeios também podem acontecer
nos dias em que não costumamos operar, se houver disponibilidade de agenda
e assim solicitado pelo cliente. Consulte: comercial@rioboulevardtour.com.br
Horários de saída:
Atualmente - 9h30 / 11h30 /14h30 / 16h30 (pôr do sol)*
Última saída em fase de horário de verão – 17h30 (pôr do sol)*
* Horários sujeitos a mudanças. Para garantirmos o melhor do pôr do sol aos
passageiros, o último horário pode variar entre 16h, 16h30, 17h30 e 18h00 de
acordo com a estação do ano e horário de verão. Favor consultar horário de
saída através do nosso site www.rioboulevardtour.com.br, call center 55 21
3435 1999 / 9962 1212 ou Whatsapp (55 21 55 21 96493 6196)
** Não contamos com mínimo de pessoas para o primeiro e último passeio do
dia - venda online e call center para o público (horários sujeitos a mudança,
sempre atualizados no site www.rioboulevardtour.com.br ).
Duração passeio:
1h40 (uma hora e quarenta minutos)
Local do passeio:
Baía de Guanabara (área 1)
Veja aqui nosso trajeto:
https://www.rioboulevardtour.com.br/#nosso-trajeto
Local embarque e desembarque:
Marina da Glória – píer auxiliar, próximo à escada / rampa principal
(Rua Infante Dom Henrique, s/n – Glória)
Obs. O passeio tem de 2 a 3 paradas para fotografar e circular pela embarcação
em pontos estratégicos da Baía de Guanabara, sem desembarque nesses
pontos.
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