
Imagine um lugar cheio de sol, onde a alegria reina todos os dias, transportando as pessoas a um mundo de fantasias, sonhos e 

aventuras... Um país imaginário, um pouco acima do Trópico de Capricórnio. Um espaço lúdico de língua, cultura e costumes 

próprios que, com certeza, vai encantar você. No Hopi Hari não há limites para a emoção... 

 

PROGRAMA AVENTURA 2015 

 

 03/06 – 24/07 – 28/08 – 25/09 – 10/10 – 27/11 

 

Sexta-feira - RIO / QUELUZ / CAMPINAS 

Apresentação para embarque às 23h30 em frente ao curso, com destino ao mundo de emoção e adrenalina para todas as idades, 

Hopi Hari. Trajeto pela Rod. Presidente Dutra, parada técnica em Queluz/SP e continuação da viagem pela Rod. D. Pedro I.  

 

Sábado – CAMPINAS / VINHEDO / ROSEIRAS / QUELUZ / RIO DE JANEIRO 

Chegada a Campinas às 07h30min, onde será servido café da manhã. As 08h30min, preparem-se, para o momento tão 

esperado, partiremos para Hopi Hari – País mais divertido do mundo... 

São cinco áreas com muitas atrações: Wild West, Mistieri, Kaminda Mundi, Infantasia e Aribabiba. 

Você vai se divertir muito, pois aqui as marcas registradas são: sol, alegria e muita diversão. Às 21h00, após o fechamento do 

parque, viagem de retorno ao Rio de Janeiro, com duas paradas técnicas.  

 

Domingo - RIO DE JANEIRO 

Chegada ao Rio prevista para as 06h00, desembarque nos mesmos locais de embarque. 

 

Programa inclui: 

 

- Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, DVD, TV, microfone, toalete;  

- Café extra, na chegada, em Campinas/SP; 

- Um passaporte para o Hopi Hari; 

- Jantar confraternização 

- Seguro de assistência ao viajante; 

- Guia acompanhante credenciado pelo Ministério do Turismo 

 

Valor do programa por pessoa: R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) 

 

Parcelamento: 

 

Entrada de R$ 112,00 (cento e doze reais) + duas parcelas de R$ 112,00 (cento e doze reais), em cartão de credito, sem juros. 

 

 

Observações: 
- Necessário à autorização do responsável pelo aluno/passageiro, devidamente preenchida e assinada, Crianças até 12 anos 

que viajarem na companhia de parente até 30 grau os pais, irmãos maiores de 18 anos, avós ou tios, bastam comprovar o 

parentesco através do documento ORIGINAL de ambos, caso contrário será necessário autorização dos responsáveis legais 

por escrito, anexando à autorização cópia do documento de identidade, 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida com cópia da Identidade e/ou Certidão Nascimento do passageiro/aluno. 

- Saída confirmada com mínimo de 20 (vinte) passageiros, 

- Embarque somente com o original do Documento de Identidade e/ou certidão de nascimento - Lei 8069/90, 

- Algumas atrações poderão não operar no dia da visita em razão de manutenção, revisão ou teste, bem como, por questões 

meteorológicas, em atendimento aos procedimentos de operação, funcionamento e segurança.  

- As informações sobre as atrações disponíveis e previsão de público são divulgadas no site oficial  www.hopihari.com.br, 

por meio de “Confira a Programação das Atrações”, clicando no lado direito superior da página. A infor mação também 

está disponível por meio de nossa Central de Atendimento 4007-1134, bem como, na rua de acesso ao estacionamento do 

parque e nos totens informativos, antes das catracas de entrada de Hopi Hari.  

 

Locais de embarques: 23h40 - Aeroporto Santos Dumont, em frente a Ala nova de embarque – Centro - RJ. 

                                    00h30 –Rodovia Presidente Dutra – Em frente a Rio Sampa – Nova Iguaçu - RJ 

 

Konsulado di Hopi Hari no Rio de Janeiro 

Tels. (21) 2532-0004 / 96718-2560 

 

 

http://www.hopihari.com.br/



