
 

Noturno em Brasília 

Para aqueles que preferem aproveitar a belíssima iluminação da nossa 
Capital!  

 

O City Tour Noturno inicia as 19 horas e termina as 23 horas (4 horas de 
duração) 

  

Roteiro detalhado: 

• Memorial JK (parada para fotos); 

• Setor Militar Urbano (vista panorâmica); 

• Quartel General do Exército (vista panorâmica); 

• Torre de TV (vista panorâmica); 

• Fonte Luminosa (parada para fotos); 

• Santuário Dom Bosco (visitação interna); 

• Centro Cultural da República (vista panorâmica); 

• Teatro Nacional (vista panorâmica); 

• Catedral Metropolitana de Brasília (parada para fotos); 
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• Esplanada dos Ministérios (vista panorâmica); 

• Palácio do Itamaraty (parada para fotos); 

• Palácio da Justiça (parada para fotos); 

• Congresso Nacional (parada para fotos); 

• Supremo Tribunal Federal (parada para fotos) 

• Palácio do Planalto (parada para fotos); 

• Palácio do Jaburu (vista panorâmica); 

• Palácio da Alvorada (parada para fotos); 

• Ponte JK (parada para fotos); 

• Pontão do Lago Sul – clique para ver  (parada final para drinques ou jantar). 

O Pontão 

Para quem vive ou visita Brasília, o Pontão do Lago Sul é local obrigatório. Atrativos não faltam ao maior 
centro de lazer e entretenimento da capital federal: cenário de cartão-postal, gastronomia variada, 
programação cultural e esportiva, amplo estacionamento e inúmeros serviços, além do seu clima quase 
praiano e do pôr-do-sol mais belo da cidade. Um centro completo de lazer cercado por muito verde e 
segurança, que contribuíram para torná-lo um dos pontos turísticos e gastronômico mais visitados de 
Brasília. 

http://www.pontaodolagosul.com.br/pontao/pontao360/


 

Venha fazer um passeio super agradável com uma equipe treinada e atenciosa! 

Todos os nossos guias dão apoio fotográfico. Não perca esse maravilhoso passeio inesquecível!  

Preço por pessoa (Van compartilhada):  R$ 100,00 – Crianças de 0 a 5 anos não pagam e de 6 a 
11 R$ 50,00. 

City Tour Privativo (veículo executivo) – Com hora marcada pelo cliente ( mínimo duas pessoas); 

Preço por pessoa : R$ 140,00 – Crianças de 0 a 5  não pagam e de 6 a 11 R$ 70,00. 
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