
 

 

A Brasília Tour oferece mais uma opção de passeio para conhecer a Capital do 
Brasil! 

Você está convidado a conhecer Brasília por um ângulo diferente! 

 
Congresso Nacional Brasileiro 

City Tour Cívico + Tour Náutico é realizado somente nos fins de semana (Sábado, 
Domingo) e Feriados Nacionais – Início as 13:30hs e Término as 19:00hs. 

Integração do City Tour + Passeio de Barco, algo inédito no turismo da cidade. Visitantes e 
moradores da capital poderão fazer um tour completo por terra e pelo Lago Paranoá. Com 

um único bilhete, o passageiro poderá conhecer os monumentos do coração da cidade, na 
Esplanada dos Ministérios faremos uma viagem cívica e histórica dentro do Congresso 
Nacional; Depois vamos passear pelo maior lago urbano artificial despoluído do mundo. Em 
todo o circuito são repassadas informações técnicas e históricas de cada ponto de visitação 
(guia embarcado). 

  

Roteiro Terrestre Tour Cívico: (duração 3 horas e meia) 

• Estádio Nacional de Brasília (parada para fotos – 10minutos); 

• Palácio do Buriti – Sede Governo de Brasília (vista panorâmica); 

• Quartel General do Exército; (parada para fotos – 10 minutos); 
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• Catedral Rainha da Paz (vista panorâmica); 

• Memorial JK – (visitação externa com parada para fotos – 15 minutos); 

• Memorial do Povos Indígenas (vista panorâmica); 

• Torre de TV – 230 metros de altura, expirada na torre Eiffel (vista panorâmica); 

• Rodoviária Central, marco zero (vista panorâmica) 

• Biblioteca Nacional (vista panorâmica); 

• Museu Nacional (vista panorâmica); 

• Catedral Metropolitana de Brasília (visitação interna – 20 minutos); 

• Esplanada dos Ministérios (vista panorâmica dentro do veículo); 

• Palácio do Itamaraty (vista panorâmica); 

• Palácio da Justiça (vista panorâmica); 

• Congresso Nacional (visitação interna, guiada até plenário da Câmara e do Senado Federal – 
1 hora); 

• Praça dos Três Poderes (Espaço Lúcio Costa, Palácio Planalto, Supremo Tribunal e Congresso 
Nacional) – (visitação com parada para fotos – 30 minutos); 

• Palácio do Jaburu – Residência Oficial da Vice-Presidência (vista panorâmica); 

• Palácio da Alvorada – Residência Presidencial (visitação externa com parada para fotos – 15 
minutos); 
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Plenário da Câmara dos Deputados 
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Plenário do Senado Federal 

 
Espaço Lúcio Costa 
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Palácio da Alvorada 

Para quem prefere um final de semana diferente, a dica é um belíssimo passeio de barco. O fim de tarde 
proporciona paisagens incríveis e momentos memoráveis, sempre com o melhor atendimento, conforto e 
segurança. Venha conhecer Brasília por outro ângulo e se surpreenda nas águas tranquilas de um dos mais 
belos lagos urbanos do mundo. 

 
Por do Sol na Ponte JK 

Rota: Navegação na raia norte do Lago Paranoá, com saída a partir do Pontão do Lago Sul,  Ponte JK, 
Clube de Golfe, Clube das Nações, Brasília Palace Hotel, Palácio da Alvorada, Parque Dom Bosco, 
Condomínio Village Alvorada, Poço da Sucuri, QL’s 26 e 28 do Lago Sul, retorno ao Cais. 

Horário de saída do Barco: 17h30; Previsão de chegada: 18:45h 

Traje recomendado: roupas leves, boné ou chapéu, agasalho leve. 
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O BARCO: 

Catamarã de 42 pés (12,5 metros de comprimento por 6,5 metros de largura) em fibra de vidro monolítica, 
protegido com gel-coat isoftálico branco. Capacidade para 79 passageiros e três tripulantes. Anteparas 
estruturais de compensado naval afixadas ao casco com tecidos bidirecionais. Elas são reforçadas por 
uma saturação de resina. 2 motores Mercury 115 HP. 

O barco passou por minuciosa inspeção da Marinha do Brasil, possui todo o licenciamento em dia, 103 
coletes salva-vidas – 23 a mais que o exigido por lei –, quatro bóias circulares – o dobro do exigido em lei 
– e tripulação capacitada pela Capitania Fluvial de Brasília – Marinha do Brasil. Segurança é nossa 
prioridade. 

Equipamento multimídia – TV 47 polegadas de tela plana em LED, Blu-Ray e som – para favorecer o 
aprendizado e tornar os passeios turísticos mais agradáveis. Espaço e banheiro adaptados para 
portadores de necessidades especiais. Possui Holding Tank, compartimento próprio para o 
armazenamento de resíduos sólidos, para preservar o meio ambiente. 
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SEGURANÇA: 

Legalmente documentado, atendendo as exigências da Capitania dos Portos (Delegacia Fluvial de Brasília), 
possui uma tripulação certificada e é equipada com tudo o que é necessário para garantir a segurança de 
seus passageiros. Além disso, ela passa periodicamente por um rigoroso esquema de manutenção e de 
fiscalização sistemática pela Marinha. 

Equipamentos de Segurança: 

• 105 Coletes salva-vidas de diversos tamanhos, com certificação da Marinha Mercante; 

• 04 bóias, uma em cada bordo, classe III com retinida de 20 metros; 

• 04 extintores de incêndio; 

• 09 luzes de emergência, duas lanternas de pilha no comando e na copa/bar; 

•  Fachos de sinalização para emergência; 

• Um Ecobatímetro que indica profundidade, temperatura da água e outros dados; 

• Um Rádio VHF e GPS. 

Preço por pessoa: R$R$ 180,00 (Tour Cívico + Passeio de Barco) 

* Somente Tour Cívico: R$ 110,00 por pessoa; 

* Somente Passeio de Barco: R$ 80,00 por pessoa; 

*Crianças 00 a 04 anos não pagam sem direito a poltrona 

*Crianças de 05 a 12 anos pagam meia tarifa 

*Passeio de barco sujeito a disponibilidade. 

 

 

 


