
 

SERVIÇO OFERECIDO:  

Bate e volta, ou seja, uma viagem curta, com duração de poucas horas, com o intuito de apenas ver o show.  

DESCRIÇÃO DA VIAGEM (BATE E VOLTA) 

Saída de Bh e cidades abaixo relacionadas, no dia anterior ao show. 

Incluso: 

• Transporte em ônibus semi leito, com ar condicionado, vidros lacrados, descanso de pernas, tomadas, 

banheiro e água. 

• Lanche de bordo oferecido na ida. 

• Café da Manhã. 

• Seguro Individual de viagem (veja em nosso site a cobertura do seguro) 

• Pulseira de identificação. 

• Guia de Turismo e Apoio. 

 

PREVISÃO DE CHEGADA EM SÃO PAULO: 

Nossa previsão de chegada no Rio de 

Janeiro, no Estádio do Engenhão onde 

ocorrera o Show é às 09hs. 

Logo em seguida será servido o café da 

manhã. 

Nosso ônibus ficara no estacionamento bem 

perto do estádio, para facilitar o retorno 

após o show.  

O ônibus permanecerá fechado, para que os 

motoristas possam ir descansar e 

retornarem as 22hs para a higienização do 

ônibus. Portanto não será possível 

permanecerem no ônibus até a abertura dos 

Portões. 

Como nossa chegada é prevista para cedo e os portões serão abertos as 16hs, nós sugerimos aos clientes que façam 

passeios pelas redondezas do estádio, pois há teatros, feiras, shoppings e restaurantes bem próximos. 

 



HORÁRIO DO RETORNO A BH: 

Nosso retorno a BH, é previsto para 1 após o encerramento do show. Contamos com a colaboração de todos os 

passageiros para que o retorno ocorra dentro do horário e com tranquilidade. 

SUGESTÃO DO QUE OS PASSAGEIROS DEVEM LEVAR:  

• Uma manta e se quiser um travesseiro, para que a viagem seja mais confortável. Como não podemos mais 

emprestar manta devido ao COVID 19, damos essa sugestão pois o ar vai bem geladinho. 

• Evitem viajar com roupas apertadas e com sapatos apertados, pois pode prender a circulação e afetarem a 

qualidade da viagem de vocês. 

• É imprescindível a apresentação do documento de identidade original para o embarque. 

Evitem levar muitas bolsas, pois como informado o ônibus permanecerá fechado, não sendo possível entrar e sair com 

bolsas. 

EMBARQUE: 

✓ Para o Show do dia 25/03/2023 (sábado) o embarque ocorrerá na sexta dia 24/03/2023 

✓ Para o Show do dia 26/03/2023 (Domingo) o embarque ocorrerá no sábado dia 25/03/2023 

VALORES E FORMA DE PAGAMENTO: 

R$ 410,00 por pessoa para pagamento integral à vista. 

R$ 450,00 por pessoa, podendo ser pago da seguinte forma:  

➢ 50% de entrada e saldo pago via pix no dia 05/03/2023 

➢ 50% de entrada e saldo pago no cartão de credito via link sem parcelar. 

➢ Valor total em 3 vezes sem juros no cartão de crédito, pago via link. 

COMO COMPRAR SUA PASSAGEM: 

✓ Escolha a data do show. 

✓ Escolha a forma de pagamento; 

✓ Preencha o formulário de pré-reserva no site. Ou se preferir chame no whatsapp e faça sua reserva pelo 

whatsapp mesmo, é mais rápido e prático. 

✓  

Acima colocamos todas as informações sobre a viagem, se caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato 

que estamos as ordens. 

 

Contatos: (31) 99421-1804 whatsapp de 09 as 21hs de segunda a sexta e sábado de 09 as 15hs. 

(31) 3785-8118 e 3317-7017 de 09 as 19hs de segunda a sexta e sábado de 09 as 15hs. 

Nelux Viagens e Turismo 


