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DEGUSTAÇÃO DE CACHAÇAS  
DO RIO DE JANEIRO 

 
 

   
 
PARATY 

Bela c idade colonial,  considerada Patrimônio Histórico Nacional, preserva até hoje os seus 

inúmeros encantos naturais e arquitetônicos.  

Passear pelo Centro Histórico de Paraty é entrar em outra época, onde o caminhar é 

vagaroso devido às pedras "pés-de-moleque" de suas ruas.  

As construções de seus casarões e  igrejas traduzem um estilo de época e os misteriosos 

símbolos maçônicos que enfeitam as suas paredes nos levam a imaginar como seria a vida 

no Brasil de antigamente. A proibição do tráfego de automóveis no Centro contribui para 

esta viagem pelo "Túnel do tempo".  

A cidade foi fundada em 1667 em torno à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, sua 

padroeira. Teve grande importância econômica devido aos engenhos de cana -de-açúcar 

(chegou a ter mais de 250), sendo considerada sinônima da boa cachaça.  

 

                             

 

BREVE HISTÓRIA DA CACHAÇA 
A história da cachaça está entrelaçada com a história do Brasil, tendo como protagonistas a cana-de-
açúcar, imigrantes portugueses e escravos africanos que juntos criaram a bebida que mais simboliza o 
modo de vida e o espírito descontraído do povo brasileiro. O surgimento da Cachaça ocorreu nas primeiras 
décadas para explorar a terra brasileira pelos portugueses, em algum moinho construído para a produção 
de açúcar. 
Pode-se dizer que a primeira destilação da Cachaça iniciou entre os anos 1516 e 1532, sendo, portanto, o 
primeiro destilado das Américas, perante o Pisco peruano, a Tequila mexicana, a corrida do Caribe e o 
Bourbon americano. 
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1º Dia – Rio de Janeiro / Paraty: 
Saídas do Rio de Janeiro as 10hs, chegada prevista para as 15:00h na Pousada em Paraty. 
Check in na Pousada e resto do dia livre para curtir Paraty. 

 

2º Dia – Paraty: 
Após o café da manhã, saída para visitas à duas destilarias onde faremos degustação dessas cachaças; 
 

3º Dia – Paraty: 
Após o café da manhã, vista a outras duas destilarias de Paraty;                      
 

4º Dia – Paraty / Engenheiro Passos: 
Após o café da manhã, faremos o check out da Pousada e iremos para Engenheiro Passos, mas antes no 
caminho visitaremos a última destilaria de Paraty. 
 
Após a visita seguiremos viagem para Engenheiro Passos onde visitaremos mais uma destilaria.  
Almoço em viagem. 
 

5º Dia – Engenheiro Passos / Rio de Janeiro: 
Pós o café da manhã, iniciaremos o nosso retorno ao Rio de Janeiro, onde faremos a nossa última visita-
degustação. 

 
Preços por pessoa em R$:  
- Solicite cotação especial, valores mudam com o número de pessoas. 
 

Preços incluem: 
- Traslado Rio / Paraty / Engenheiro Passos / Rio de Janeiro, 
- Guia acompanhando o grupo, 
- Três noites na Pousada... em Paraty, incluindo café da manhã, 
- Uma noite na Pousada da Luzia em Eng.Passos, incluindo jantar e café da manhã na Pousada, 
- Visitas-degustação em 7 destilarias, 
 

Preços não Incluem: 
- Refeições não mencionadas no programa, 
- Extras como lavagem de roupa, etc, 
- Tudo o que não estiver especificado nos “preços incluem”. 
 

OBS: 
- Se estiverem interessados no programa, por favor solicitem o programa com o descritivo 
  completo, 
- Programa só sairá com no mínimo seis pessoas, caso esse número não seja atingido, a Today 
  Tours devolverá o depósito ou se o cliente preferir o incluirá em outra data. 


