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Seguro Viagem

Declarada como Patrimônio 
 Mundial pela UNESCO, a Cidade
Maravilhosa guarda belíssimas
praias  e diversos pontos turísticos

Rio de Janeiro

O seguro-viagem ganhou ainda
mais destaque, sobretudo agora
que existem opções com cobertura
para COVID-19.
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Confira as promoções Nacionais,
Internacionais e Goiás. 

Promoções

https://www.segueviagem.com.br/guia-de-destinos/rio-de-janeiro-rj-brasil/


Prezado leitor,
 
    Com a retomada do turismo, um tópico que está muito em alta é a

questão da segurança. Se, antes da pandemia, os cuidados com a saúde
já demandavam importância, agora, então, são a prioridade número um 
 no mundo. Mas, afinal, qual é a melhor maneira de se proteger do
coronavírus em uma viagem?
A gente elencou aqui uma série de recomendações pra você embarcar
despreocupado, especialmente se tiver que se deslocar em breve.
Lavar as mãos frequentemente: Após utilizar o transporte público, ao
visitar locais com grande fluxo de pessoas, ao sair para fazer compras, ir
a shoppings, teatros, pontos turísticos, aeroportos e rodoviárias é muito
importante lavar as mãos com água e sabão, principalmente antes de
ingerir alimentos e de tocar olhos, nariz e boca. Inclusive, evite ao
máximo levar as mãos ao rosto.
Utilizar álcool em gel 70%: Caso esteja em um lugar onde não exista
fácil acesso à água e ao sabão, o álcool em gel 70% é uma excelente
maneira de higienizar as mãos de forma segura e eficaz. Por isso, vale a
pena ter sempre um guardadinho na bolsa para possíveis emergências.
Ah, e lembre-se: ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço
descartável ou com o braço. Em seguida, esterilize as mãos novamente.
Usar máscaras de proteção: Lembre-se: é indispensável a utilização de
máscaras para garantir que não haja um aumento na propagação da
COVID-19. Sabe como colocá-las? Dá só uma olhada nessas dicas: limpe
bem as mãos antes de manusear as máscaras; nunca toque o tecido,
segure-a pelas laterais; cubra completamente do nariz ao queixo; retire-a
pelos elásticos; lave-a com água e sabão após sua utilização. 
Não compartilhar objetos de uso pessoal: Objetos como talheres,
copos, maquiagem e garrafas, entre outros utensílios de uso pessoal,
não devem ser compartilhados, já que o vírus pode ser encontrado em
superfícies.
Seguro-viagem: É claro que o seguro-viagem não poderia ficar de fora
dessa lista. Extremamente importante e necessário em todas as
aventuras ao redor do mundo, serve para cobrir eventuais despesas
hospitalares, acidentes e repatriações. Atenção: alguns países exigem a
comprovação de que o viajante está, de fato, assegurado durante toda a
estada.
 

Boa leitura, boa viagem e até a próxima edição!
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Como se proteger do 
Coronavírus em uma viagem

EDITORIAL EDIÇÃO 2    ABRIL 2021 

Quer descontos na hospedagem da
Rede Privé de Hotéis de Caldas
Novas/GO. Acesse nosso site:
www.brasilianno.com/brasiliannoclube
e se inscreva.

REVISTA ONLINE DA BRASILIANNO TURISMO

Receba nossas Promoções
cadastrando-se no site:
www.brasilianno.com.br

 F
O

N
TE

: S
EF

G
U

E 
VI

AG
EM

   
  I

M
AG

EM
: Z

AR
PO

 M
AG

AZ
IN

E



Viajar faz bem para o seu corpo, para a
sua mente e para as suas emoções. Está
comprovado pelos mais variados tipos
de estudos que tirar um tempo de férias
tem muitos benefícios por ajudar, de
diversas maneiras, a recarregar as
energias e refrescar as ideias.

JA SABE  QUAL 
SEU PRÓXIMO
DESTINO?

Rio de Janeiro
Declarada como

Patrimônio Mundial da

UNESCO, a Cidade

Maravilhosa guarda

belíssimas praias. 

Promoções
Confira nossas promoções
Nacionais, Internacionais e
se quiser algo mais perto
confira as promoções para
Goiás.

Seguro Viagem
o seguro-viagem ganhou
ainda mais destaque,

sobretudo agora que
existem opções com
cobertura para COVID-19.

Este serviço permite que
a sua aventura seja
tranquila do início ao fim.
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Outros destinos e/ou
datas, solicite orçamento
sem compromisso.

https://www.segueviagem.com.br/guia-de-destinos/rio-de-janeiro-rj-brasil/


PRAIAS
NACIONAL
CRUZEIROS

CALDAS NOVAS
HOTEL FAZENDA
INTERNACIONAL

"Empresa especializada
 em grupos e eventos".

Locais

ACESSORAMOS NA ORGANIZAÇÃO DO
SEU EVENTO.
PODE SER   FORMATADO A CRITÉRIO
DOS ORGANIZADORES.

CASAIS
JOVENS

FAMÍLIA 
MULHERES

MELHOR IDADE
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     xistem várias teorias sobre     

   os motivos de a cidade do

Rio de Janeiro ser chamada

de Cidade Maravilhosa.

Dentre todas as explicações a

que parece mais plausível e

real é um registro no jornal “O

Paiz” de fevereiro de 1904,

durante o carnaval carioca.

Depois disso, muitos

jornalistas, poetas e escritores

passaram a usar o termo para

se referir à cidade do Rio.

Em 1935 o termo foi usado na

criação da marchinha “Cidade

Maravilhosa”, que se tornou

hino do RJ anos mais tarde, e

foi eternizada nas vozes de

importantes intérpretes

brasileiros, como Caetano

Veloso. Quem não conhece o

famoso refrão, “cidade

maravilhosa, cheia de

encantos mil, cidade

maravilhosa, coração do meu

Brasil”, não é mesmo?!

E o compositor Andre Filho

estava certo quando escreveu

que o RJ é uma cidade “cheia

de encantos mil”. Veja alguns

motivos pelos quais o Rio

merece esse elogio.

Não é novidade para

ninguém que o Rio de

Janeiro é cheio de paisagens

paradisíacas, além das belas

praias, a cidade maravilhosa

também conta com

belíssimos parques e reservas

de matas atlânticas, onde é

possível realizar trilhas, se

banhar em quedas de

cachoeiras e relaxar junto à

natureza.

Outro detalhe que chama

muito a atenção dos

moradores e de turistas é a 

quantidade de locais para

assistir a um belo pôr do sol. O

mais famoso deles fica na

Pedra do Arpoador, entre a

praia de Ipanema e

Copacabana.    

No entanto, quem quiser

curtir a vista dali, é melhor

chegar cedo para garantir um

bom lugar, pois costuma lotar,

principalmente em altas

temporadas.

O centro do Rio de Janeiro

concentra muita história. Foi

ali que a família real

portuguesa morou por muitos

anos, 13 anos para seremos

mais exatos. Algumas

edificações ainda estão lá para

contar a nossa história e a

história dos nossos

colonizadores, como o Paço

Imperial, o Jardim Botânico, o

Real Gabinete Português de

Literatura (que vale muito a

pena visitar), entre tantos

outros.

Para quem for visitar o Rio, e

que deseja conhecer um

pouco mais de sua história,

vale apostar nos “city tours” ou

nos passeios a pé, que são

conduzidos com explicações

de guias turísticos. 

 F
O

N
TE

: C
O

M
AN

D
AN

TE
 N

O
BR

E 
  F

O
TO

S:
  T

E 
VE

JO
 P

EL
O

 M
U

N
D

O
; B

AN
CO

 D
E 

IM
AG

EN
S

E

PÔR DO SOL NA PEDRA DO ARPOADOR
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Conheça 
Rio de Janeiro

BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA    ABRIL2021 / 2 7

Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO como

Paisagem Cultural Urbana, a Cidade Maravilhosa guarda

belíssimas praias – Copacabana, Leblon, Ipanema,

Vermelha, Arpoador e Botafogo – e diversos pontos

turísticos, então pode parecer difícil escolher o que fazer

no Rio de Janeiro. Cheia de atrativos, essa carioca

oferece a oportunidade de curtir um dia tomando sol,

praticando esportes ou simplesmente admirando ótimas

vistas. E, para comprovar tudo isso, confira a seguir os

famosos cartões-postais. Conhece algum lugar que ficou

de fora da lista, mas também precisa ser visitado? Conta

para a gente.

É uma das atrações turísticas
mais conhecidas do mundo,

uma das Sete Maravilhas do
Mundo e, portanto, está
sempre muito cheia. Grande
estrela da cidade, pode ser
acessado por meio da trilha
do Parque Lage, de van, táxi,
carro ou pelo Trem do
Corcovado, que percorre a
estrada de ferro construída
em 1884. Vale dizer que lá do
alto é possível ver toda a Baía
de Guanabara e o Pão de
Açúcar.

Nenhum tour pelo centro do

Rio é completo sem conferir

o mais agitado dos bairros

da cidade. Ali na Lapa é

onde se concentra o agito

do destino. Claro, há outras

regiões que também são

bem badaladas, mas esse

bairro é o reduto mais

clássico de todos. 

Localizado no bairro da Urca,

o Pão de Açúcar é um dos
símbolos do Rio de Janeiro,

onde pode ser feito o lendário
passeio de bondinho. O
trajeto para a subida é
dividido em dois: a primeira
parte é para o Morro da Urca.

A vista por ali já é linda, mas
fica melhor ao chegar no
topo (que corresponde à
segunda etapa), a uma altura
de 396 metros. É inesquecível!

BAIRRO DA LAPACRISTO REDENTOR PÃO DE AÇÚCAR
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https://www.segueviagem.com.br/guia-de-destinos/rio-de-janeiro-rj-brasil/
https://www.segueviagem.com.br/destaques-blog/rio-de-janeiro-a-cidade-maravilhosa-e-sinonimo-de-bleisure/


ESCADARIA DE 
SELARÓN
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Mais um ícone do Centro Histórico, a

Escadaria de Selarón, que vai da Rua

Joaquim Silva, na Lapa, até o curso

inferior de Santa Teresa, é cenário

fotográfico de muitos visitantes. Obra

do artista plástico chileno Jorge

Selarón, são ladrilhos e azulejos vindos

do mundo todo colocados lado a lado,

formando um mosaico interminável de

cor. 

Inaugurado em 1909, na
Avenida Rio Branco, é uma das
principais casas de espetáculo
do Brasil e da América Latina,

O projeto  foi criado a partir da
fusão dos projetos
arquitetônicos de Francisco de
Oliveira Passos e do francês
Albert Guilbert, empatados no
concurso para criação do
desenho do novo teatro. O
desenho foi inspirado na Ópera
de Paris. Situado. Com
espetáculos durante todo o
ano, oferece alternativas para
todos os gostos e bolsos.

Com 800 metros de
extensão, o Arpoador fica
entre o Forte de Copacabana
e as ruas São Francisco
Otaviano e Vieira Souto. É um
clássico carioca que ficou
famoso como um reduto de
surfistas. Com uma formação
rochosa característica, é uma
praia pequena, com cerca de
500 metros de comprimento
e ondas fortes. As pessoas
aproveitam para admirar o
sol se pondo sentado em
uma de suas pedras.

Inaugurado em 16 de junho
de 1950, já recebeu jogos da
Copa do Mundo daquele ano
e algumas partidas do
Mundial de 2014, incluindo a
grande final. Também sediou
jogos da Copa das
Confederações de 2013,

cerimônias de abertura e
encerramento dos Jogos Pan-

Americanos de 2007 e, mais
recentemente, dos Jogos
Olímpicos em 2016 e Copa
América em 2019.

THEATRO MUNICIPAL MARACANÃ
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http://www.theatromunicipal.rj.gov.br/


NACIONAIS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Passagem aérea Brasília/Navegante/Brasília

Hospedagem Hotel Ryan com Café

Traslado chegada e saída (regular)

2 0  A  2 4  J U N H O  2 0 2 1

Rio de Janeiro - RJ

Passagem aérea Brasília/Rio de Janeiro/Brasília

Hospedagem Hotel Savoy Otho com café

Traslado chegada e saída (regular)

1 1  A  1 5  J U N H O  2 0 2 1  ( D I A  D O S  N A M O R A D O S )

   Porto Seguro - BA

Passagem aérea Brasília/Porto Seguro/Brasília

Hospedagem Hotel Sueds Premium com Café

Traslado chegada e saída (regular)

Passeio

0 3  A  0 7  O U T U B R O  2 0 2 1

PROMOÇÕES

Notas: *Valores por pessoa em apto duplo, calculado em 14/04/2021. Oferta com preços a partir do valor e data informado, sujeitos a disponibilidade e alterações
no momento da confirmação da reserva. Não inclui tarifas de bagagem, taxas de embarque, taxas hoteleiras, taxas de turismo, extras e bebidas. 
Forma de pagamento: Parcelamento com entrada e saldo devedor em parcelas iguais de até 9x sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Nada reservado, somente
cotado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.
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a partir de:

R$ 799,50 

Forma de Pagamento: Entrada + 9x sem juros nos cartões

Forma de Pagamento: Entrada + 9x sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 936,00 

a partir de:

R$ 990,00 

*

*

F

C

C

6

+ taxas
Forma de Pagamento: Entrada + 9x sem juros nos cartões

+ taxas

*



INTERNACIONAIS
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PROMOÇÕES

CANCÚN

Passagem aérea Brasília/Cancún/Brasília

Hospedagem no Seadust Cancun Family Resort

ALL INCLUSIVE

Traslado chegada e saída (regular)

0 1  A  0 8  D E Z E M B R O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: Entrada + 9x  sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 7.265,19 

DUBAÍ

Hospedagem Hotel Delmon Boutique 

Traslado chegada e saída (regular)

Passeio

0 9  A  1 3  S E T E M B R O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: Entrada  + 9x  sem juros nos cartões

+ taxas
a partir de:

R$ 2.460,00 

PORTUGAL

Passagem aérea Brasília/Lisboa/Brasília

Hospedagem Hotel Olissippo Marquês de Sá

Traslado chegada e saída (regular)

1 5  A  2 2  J U L H O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: até 10x  sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 8.966,32 

V

C

S

+ taxas

Notas: *Valores por pessoa em apto duplo, calculado em 14/04/2021. Oferta com preços a partir do valor e data informado, sujeitos a disponibilidade e alterações
no momento da confirmação da reserva. Não inclui tarifas de bagagem, taxas de embarque, taxas hoteleiras, taxas de turismo, extras e bebidas. 
Forma de pagamento: Parcelamento com entrada e saldo devedor em parcelas iguais de até 9x sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Nada reservado, somente
cotado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

*

*

*
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CADASTRE-SE
E GANHE 05%

DE DESCONTO EM HOSPEDAGEM NA 
REDE PRIVE DE HOTÉIS

Para fazer parte basta acessar o site da Brasilianno Turismo (www.brasilianno.com.br/brasiliannoclube)
e preencher o cadastro. Quando for comprar só nos informar seu cadastro para garantir seu desconto.

Descanso e Diversão, tudo em um só lugar!



GOIÁS

DIVERSÃO EM DOBRO

DIVERSÃO EM DOBRO
=

INGRESSO POR
2 DIAS

 
A PARTIR DE

 

Caldas Novas

Hospedagem no Hotel Boulevard

Pensão completa

Entrada nos Parques 

 2 8  A  3 0  M A I O  2 0 2 1

Caldas Novas

Hospedagem no Hotel Golden Dolphin Express

Meia Pensão (Café e Jantar)

 0 9  A  1 1  J U L H O  2 0 2 1

6X DE R$         ,00

PROMOÇÕES

Notas: *Os valores são a partir de, por pessoa em apto duplo standard. Nada reservado somente  cotado. Vagas e valores sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Será feita a cotação, quando da solicitação, para a verificação das disponibilidades e dos valores do produto. Ingresso Hot Park válido para uso até 08/05/21.
Forma de pagamento: Sem juros nos cartões: VISA, MASTER e ELO. Nada reservado, somente cotado. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros de digitação.
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Forma de Pagamento: Entrada de R$ 81,69 + 9x de R$97,70 sem
juros nos cartões

a partir de:

R$ 480,50 

Forma de Pagamento: Entrada de R$ 39,40 + 6x de R$59,10  sem
juros nos cartões

a partir de:

R$ 394,00

B

B

8

REDESCUBRA A DIVERSÃO - HOT PARK

DAY USE + CHOPP FAMÍLIA + CHD FREE

INGRESSO INDIVIDUAL
+

CHOPP 500 ML*
+ 

UMA CANECA
A PARTIR DE

 11

2 INGRESSOS ADULTO
+

2 CRIANÇAS
GRÁTIS
(ATÉ 11 ANOS)

A PARTIR DE

 23 6X DE R$         ,0020

*

*



UM ITEM IMPORTANTE PARA
O SEU PRÓXIMO DESTINO:

UM SEGURO VIAGEM
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PLANOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
VIAGENS A LAZER OU NEGÓCIOS

 
VOCÊ ESCOLHE SEU DESTIDO E SUA COBERTURA

CONSULTE -NOS!

NOSSO NEGÓCIO É 

QUE VOCÊ VIAGE
COM TRANQUILIDADE

SUA VIAGEM É MAIS TRANQUILA COM SEGURO-VIAGEM COM COBERTURA PARA COVID-19



O ano de 2020 foi atípico, a gente sabe, mas
ele trouxe consigo uma grande lição: cuidar da
saúde precisa ser prioridade, inclusive durante
as viagens. Afinal, quando chega a hora de
curtir bons dias de descanso, ninguém merece
ter que lidar com algum problema, né?

Justamente por isso, o seguro-viagem ganhou
ainda mais destaque, sobretudo agora que
existem opções com cobertura para COVID-19.

Este serviço permite que a sua aventura seja
tranquila do início ao fim e garante
atendimento rápido e eficaz em qualquer lugar
do mundo. Tá a fim de descobrir mais
detalhes? Então leia este post atentamente até
o final. 
Peraí, existe seguro-viagem com cobertura
para COVID-19?
A resposta para essa pergunta é: sim! Por causa
da pandemia, muitas empresas que fornecem
seguro- viagem passaram a oferecer cobertura
para COVID-19. Isso é especialmente
importante, visto que muitos países que
reabriram para o turismo tornaram a
contratação do seguro obrigatória. Ah, mas
atenção: a cobertura deve abranger toda a
estada e contemplar despesas médicas e
hospitalares, OK?
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SEGURO VIAGEM cobertura para
COVID-19:
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Aqui vão alguns países que passaram a exigir
(até 25 MAR 21) seguro-viagem com cobertura
para COVID-19: Argélia; Argentina; Aruba;

Bahamas; Camboja; Catar; Chile; Costa Rica;

Cuba; Emirados Arabes Unidos; Ilhas
Seychelles; Ilhas Virgens Britânicas; Jordânia;

Namíbia– Paraguai; Polinésia Francesa;

Tailândia; Ucrânia; Uruguai. Tenha em mente
que algumas companhias aéreas não
autorizam o embarque se o viajante não tiver
como comprovar a contratação de um seguro-

viagem com cobertura para COVID-19.

Portanto, para evitar dor de cabeça, é muito
válido garantir o seu, bem como o de toda a
sua família, combinado?

Pra que mais serve o seguro-viagem?
Necessidade de transferência até uma clínica
ou hospital) e regresso sanitário (translado de
regresso até o local de origem da viagem ou
até o domicílio devido a acidente pessoal ou
enfermidade). Ao mesmo tempo, a cobertura
abrange casos de invalidez permanente total
ou parcial, morte (por causas naturais ou
acidentais) e traslado do corpo (para a
residência ou local de sepultamento). A maioria
das empresas ainda oferece cobertura para
problemas menos complexos , mas bem recor-



rentes, como extravio e perda de bagagem.

Onde mais o seguro-viagem é obrigatório?
Antes de mais nada, é impossível falar de
seguro-viagem e não citar roteiros pela Europa. 

Você conhece o Tratado de Schengen? Pois
trata-se de uma convenção, criada em 1985,

que permite a livre circulação de pessoas entre
os países signatários. Em contrapartida, exige
que todos vindos do exterior tenham um
seguro com cobertura mínima de 30 mil euros
para suprir eventuais despesas hospitalares,
acidentes e repatriações. Por isso, fique bem
atento, pois o comprovante pode ser solicitado
pela imigração. 

Confira quais são os países que fazem parte
do Tratado de Schengen:
Alemanha; Áustria; Bélgica; Dinamarca;

Eslováquia; Eslovênia; Espanha; Estônia;

Finlândia; França; Grécia; Holanda; Hungria;

Islândia; Itália; Letônia; Lituânia; Luxemburgo;

alta; Noruega; Polônia; Portugal; República
Tcheca; Suécia; Suíça.

Cabe destacar que outros países também
exigem o seguro, embora não façam parte do
Tratado de Schengen. Alguns deles são: Irlanda,

Reino Unido, Turquia e Venezuela.

 

Por outro lado, vale a pena comentar
também que, apesar de algumas nações não
fazerem do seguro algo obrigatório,

recomendam fortemente sua contratação.

Esse é o caso da Angola, cuja recomendação
é de cobertura médica acima de 30 mil
dólares. Caso o viajante pretenda praticar
esportes radicais, seja idoso ou esteja
gestante, o ideal é que a cobertura seja acima
de 60 mil dólares. Por fim, a Bielorrússia
recomenda cobertura mínima de despesas de
10 mil euros, válida para todo o território.

Lembre-se sempre: o seguro-viagem pode ser
um ótimo aliado, ainda mais considerando
que em alguns locais os custos de
atendimento são altos. Dessa forma, procure
seu agente de viagens e garanta uma viagem
sem preocupações, especialmente se quiser
cair na estrada em breve!
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SEGURO VIAGEM

Como saber se meu seguro
viagem cobre Covid-19?

 
As seguradoras em geral não oferecem
cobertura de pandemias. Quem

determina quando uma doença será
classificada como pandemia é a
Organização Mundial de Saúde (OMS),

com isso as seguradoras colocam como
exclusão a doença que foi classificada,

que atualmente é o Coronavírus.
Algumas seguradoras abriram exceções e
passaram a oferecer cobertura para
COVID-19.

Antes de viajar é preciso verificar um
seguro viagem que tem cobertura para
covid-19.

⚠ Atenção! Se você já contratou o seguro
viagem, verifique a apólice do seguro.



QUER MAIS DICAS
COMO ESSAS, VEM

PARA A BRASILIANNO
TURISMO E TEREMOS

O PRAZER DE MONTAR
A SUA VIAGEM!

WWW.BRASILIANNO.COM.BR          BRASILIANNO@GMAIL.COM          (61)  98285 2511  


