
 

 

31ª REUNIÃO COGEF – COMISSÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA 

16 E 17 DE JUNHO DE 2016 
 

LOCALIZAÇÃO 

Secretaria de Estado e da Fazenda do Distrito Federal 

SBN - Quadra 2 - Bloco A - Ed. Vale do Rio Doce - Asa Norte, Brasília - DF, 70040-909 

Próximo à Sede Central dos Correios 

 

Contatos:  

 

(61) 3312-8473 (Assessoria Planejamento e Gestão - SEF/DF) Ivan Martins de Siqueira 

(61) 3312-8535/8538 (UCP/DF) Margareth Coutinho Ruas 

e-mail: agep@fazenda.df.gov.br 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAÇÃO DE HOTÉIS  

 

TARIFA REDE BITTAR DE 01 DE MARÇO À 31 DE OUTUBRO DE 2016 

Hospedagem 

MONUMENTAL BITTAR HOTEL 
1,4 KM 

Endereço: SHN Quadra3 Bloco B - Asa Norte, Brasília - DF, 70703-906 

Telefone:(61) 3704-4000 

 

 

PLAZA BITTAR HOTEL 

1,3 KM 
Endereço: SHN Bloco M Bl S - SHCSW QMSW 2 - Asa Norte, Brasília - DF, 70702-912 

Telefone:(61) 3704-3000 

 
 

BITTAR INN HOTEL  
1,3 KM 

Endereço: SHN 2 N - Asa Norte, Brasília - DF, 70710-930 

Telefone:(61) 3704-3010 

 
As diárias se iniciam as14:00hs e terminam as 12:00hs.  

 Tarifas Sujeitas a reajuste sem aviso prévio.  

 Early Check-in e Late Check-out sujeitos a nossa disponibilidade e passíveis de cobrança.  

 Sujeitos a nossa disponibilidade.  

 Acrescentar taxas de : 5% de taxa de ISS e 5% de taxa de serviço em todos os hotéis da Rede / R$ 2,00 de taxa 
de turismo.  

 O Envio desta proposta não significa que haverá o bloqueio dos apartamentos.  

 Pagamento de 100% antecipado ou forma de pagamento definida pelo Departamento Comercial da Rede Bittar de 
Hotéis.  

 Não trabalhamos com Dead Line.  

 Não trabalhamos com Pré-Reserva.  

 Crianças com idade até 08 anos hospedadas no apartamento dos pais são isentas de cobrança.  

 Tarifário sujeito a alterações.  

 Tarifas incluem café da manhã.  

 Tarifas não comissionadas.  

 Tarifas sujeita a disponibilidade do Hotel.  
 
 

Roberto Porto Bittar - Tel.: (61) 3704-5000 

 

 Segunda Ter/ Qua  Quinta  Sex/ Sab  Domingo  

Apto. Luxo 
Single  

R$ 145,00  R$ 195,00  R$ 145,00  R$ 125,00  R$ 125,00  

Apto. Luxo 
Double  

R$ 165,00  R$ 225,00  R$ 165,00  R$ 145,00  R$ 145,00  

Apto. Luxo 
Triplo  

R$ 205,00  R$ 275,00  R$ 205,00  R$ 175,00  R$ 175,00  

 Segunda  Ter/ Qua  Quinta  Sex/ Sab  Domingo  

Apto. Luxo Single  R$ 140,00  R$ 190,00  R$ 140,00  R$ 120,00  R$ 120,00  

Apto. Luxo 
Double  

R$ 160,00  R$ 220,00  R$ 160,00  R$ 140,00  R$ 140,00  

Apto. Luxo Triplo  R$ 200,00  R$ 270,00  R$ 200,00  R$ 170,00  R$ 170,00  

 Segunda  Ter/ Qua  Quinta  Sex/ Sab  Domingo  

Apto. Luxo Single  R$ 120,00  R$ 170,00  R$ 120,00  R$ 100,00  R$ 100,00  

Apto. Luxo 
Double  

R$ 140,00  R$ 200,00  R$ 140,00  R$ 120,00  R$ 120,00  

Apto. Luxo Triplo  R$ 180,00  R$ 250,00  R$ 180,00  R$ 150,00  R$ 150,00  



 

 

MANHATTAN PLAZA HOTEL 

1,1 KM  

Endereço: SHN Quadra 2 Bloco A - Asa Norte, Brasília - DF, 70702-900 

Telefone: (61) 3319-3060 

 

Tipo de Apartamento Preços em R$ 

Standard Solteiro R$ 193,00 + 10% 

Standard Duplo R$ 243,00 + 10% 

Standard Triplo R$ 315,00 + 10% 

Almoço ou Jantar no Restaurante (Buffet ou Sugestão do 

Chef)  

Incluso: 01 bebida não alcoólica por pessoa 

R$ 57,00 

 Acrescentar 10% de taxa de serviço e R$ 3,00 de room tax por apartamento/diária  

 Tarifas vigentes apenas para o período deste documento. 

 Tarifas não disponíveis para reservas individuais feitas por cada participante do evento. 

  

Os valores e condições acima são confidenciais, com pena de perda de efeito. 

 Café da manhã incluso servido no restaurante nos horários convencionados. 

 Diária: inicia às 14h e termina às 12h do dia seguinte, entradas antecipadas e/ou saídas prorrogadas estarão sujeitas à 
disponibilidade e serão cobradas conforme abaixo:  

* Entradas antecipadas das 08h às 14h, será cobrado ½ (meia) diária. Antes desse horário será cobrado 01 diária integral.  

* Saídas prorrogadas até às 18h, será cobrado ½ (meia) diária. Após esse horário será cobrado 01 diária integral. 

  

Considerações Importantes: 

 Garantia de no show (não comparecimento): para cliente cadastrado a confirmação do grupo deve conter a observação 
de reservas garantidas contra no show. Para cliente sem cadastro a garantia de no show se dará por meio do pré-
pagamento, conforme consta na condição "forma de pagamento" desta proposta.  

 Cancelamento integral do grupo: após a oficialização da confirmação do bloqueio não há prazo para cancelamento 
sem ônus. Valores pagos não serão reembolsáveis.  

 Cancelamento parcial: poderá ocorrer até 48 horas antes da entrada do grupo o cancelamento de até 10% do total de 
apartamentos bloqueados, sem ônus.  

 Comissionamento: tarifas NET (sem comissionamento).  

 Política de Criança: o limite máximo de ocupantes por apartamento é de duas pessoas, salvo uma criança de até dois 
anos, que será acomodada em um berço (conforme a disponibilidade do hotel). Uma criança de 02 a 10 anos de idade 
será acomodada em cama auxiliar infantil no valor de R$ 80,00 + 10% (sob consulta de disponibilidade). 
 

 Acomodação de Menor de Idade: Se acompanhados pelos pais (ou um deles), o menor deverá portar obrigatoriamente 
identidade ou certidão de nascimento original ou cópia autenticada, desde que os pais também estejam portando 
documento de identificação com foto; Se a criança ou adolescente estiver sozinha ou acompanhada de terceiros, é 
exigida autorização assinada pelos pais ou responsáveis com firma devidamente registrada em cartório ou autorização 
judicial (VIDE ANEXO). 

*** Atenção: o menor que não portar a documentação completa não poderá se hospedar no hotel.  

 Bloqueio de apartamentos: este informativo não configura o bloqueio dos apartamentos. O bloqueio somente será 
efetuado após o envio da confirmação do grupo por escrito, juntamente com a garantia contra no show de todas as 
reservas, estando sujeito a nossa disponibilidade.  

 Forma de pagamento: pagamento antecipado por meio de depósito bancário com data a ser definida após a 
confirmação do grupo.  

 Dados para o depósito: O depósito é do tipo IDENTIFICADO e o comprovante do depósito deverá ser remetido para 
este mesmo email mencionando o nome do grupo. 

       MANHATTAN PLAZA HOTEL (Manhattan Hotéis e Tur. Ltda) – Banco do Brasil – Ag. 3307-3 – C/C 2034-6 

        *** Código identificador: CNPJ ou CPF do depositante.  

 Envio do Rooming List (nomes dos hóspedes): solicitamos que sejam encaminhados os nomes dos hóspedes até 7 
dias antes da entrada do grupo no hotel. Em caso de apartamentos duplos ou triplos, necessariamente informar os nomes 
por apartamento. 

Mayra Araújo - Tel.: (61) 3329-3792  



 
 
 
 

 
 
REDE DE HOTÉIS HPLUS EXPRESS 
  
  
Hotel Vision Hplus Express+ 
700 M 
Endereço: SHN Quadra 1 Bloco F - Asa Norte, Brasília - DF, 70701-000 

Telefone:(61) 3433-3888 
 

Tipo de Apartamento Preços em R$ 

Single R$ 212,00 

Double R$ 258,00 

 
 
 
Hotel Fusion Hplus Express+  
1,0 KM 
Endereço: Setor Hoteleiro Quadra 01, Bloco D, Área especial A - Condomínio do Edifício Centro 
Empresarial Norte - Asa Norte, Brasília - DF, 70701-040 
 

Tipo de Apartamento Preços em R$ 

Single R$ 209,00 

Double R$ 255,00 

 
 
  
Hotel Saint Moritz Hplus Express 
900 M 
Endereço: SHN s/n - Quadra 1, Bloco B - Asa Norte, Brasília - DF, 70701-000 

Telefone:(61) 3051-4001 

 

Tipo de Apartamento Preços em R$ 

Single R$ 207,00 

Double R$ 253,00 

 
 
Hplus PREMIUM  
1,9 km 

Endereço: Quadra 04,,SHN, BL E - Asa Norte,Brasília - DF,70704-050 

Telefone: (61) 3426-5000 

hplus.com.br 

Tipo de Apartamento Preços em R$ 

Single R$ 261,00 

Double R$ 254,00 

 

 

Athos Bulcão Hplus Executivo 
1,9 km 

Endereço: Quadra 05 Bloco D - Asa Norte,Brasília - DF,70705-040 

Telefone: (61) 3241-3600 

hplus.com.br 

Tipo de Apartamento Preços em R$ 

Single R$ 254,00 

Double R$ 310,00 

 

 

javascript:void(0)
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Considerações: 

 O café da manhã e a internet wi-fi são cortesia. 

 Este documento não caracteriza o bloqueio dos apartamentos que estará sujeito a 
disponibilidade dos hotéis. 

 As tarifas informadas são exclusivas para o evento da 31ª. Reunião da Comissão de Gestão 
Fazendária – COGEF. 

 As tarifas informadas não são comissionadas , são confidenciais e são exclusivas para o 
período de 16 a 17 de Junho de 2016. Alteração do número de diárias impactará em diferença 
de tarifa. 

 Forma de pagamento: pagamento total antecipado. 

 Os valores informados estão válidos até o dia 13/06/2016 (mediante disponibilidade)  

Flávia Dias – Tel.: (61) 3433-3880 

Coordenadora de Grupos e Eventos 

 

 

Mercure Brasília Lider Hotel 
1,9 km 

Endereço: SHN Qd 5 Bloco I - Asa Norte,Brasília - DF,70705-912 

Telefone: (61) 3426-4000 

accorhotels.com 

 

Tipo de Apartamento Preços no balcão em R$ Tarifa acordo com café 
Apto Classic SINGLE R$ 829,00 R$ 239,00 

Apto Classic Double R$ 984,00 R$ 289,00 

Apto Suíte Junior SINGLE R$ 909,00 R$ 409,00 

Apto Suíte Junior DUPLO R$ 1.064,00 R$ 459,00 
 

CONDIÇÕES: 
 Acrescentar 5% de ISS no valor da diária com café incluso 

 Tarifa válida para período e quantidade de apartamentos solicitados. 

 Não será oferecido cortesia de apartamento para o grupo. 
 As tarifas negociadas nesta proposta são válidas para confirmação integral do 
       total de apartamentos em todo período solicitado. Caso tenha alguma alteração nas 
       datas ou na quantidade de apartamentos, a tarifa fica sujeita à disponibilidade. 

 Tarifa valida mediante a disponibilidade do hotel. 

 Tarifas aplicadas somente para o período, número de apartamentos já citados acima e para 
       reservas feitas antecipadamente. 

 A validade das tarifas apresentadas está condicionada à confirmação do grupo até a data 
estabelecida acima para o deadline da proposta. Após este período, os valores ficam sujeitos 
à disponibilidade do hotel em tarifas para o período do grupo. 

 Não estamos efetuando o bloqueio. Esta é apenas uma proposta de hospedagem. 

 Aguardamos a solicitação desejada de acordo com a disponibilidade do hotel no 
período. 

 O hotel disponibiliza apartamentos para: não fumantes alérgicos e deficientes físicos. 

 Horário para check in 14h e check out: 12h. 

 Internet banda larga: O valor da internet é cobrado R$ 15,00 (por dia) caso queiram utilizar 
               acima de 512 kbps. 

 Forma de pagamento: à vista ou faturado conforme aprovação de cadastro na Accor 
Hotels. 

 Em caso de faturamento: informamos que as faturas referentes aos consumos autorizados 
do grupo serão emitidas com vencimento para 10 (dez) dias (considerar 15 dias quando for 
agência de viagem) após a saída de cada hóspede. Saídas em datas alternadas implicam em 
vencimentos com datas diferenciadas ainda que sejam hóspedes do mesmo grupo. 

 Não aceitamos cheques como forma de pagamento. 

 Reserva pagamento direto: informar ao cliente que as diárias e taxas serão cobradas no 
momento do check in. 

o Todas as reservas deverão ter garantia de no show do período integral. 
o Reservas sem garantia de no show serão mantidas até às 18h. 
o Não serão cobradas hospedagens de crianças até 07 anos, quando as mesmas estiverem 

acomodadas no mesmo apto dos pais. 
o Late check out: até às 18h será cobrada meia diária, após este horário, será cobrada diária 

inteira. 

javascript:void(0)
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=3627&merchantid=seo-maps-BR-3627&sourceid=aw-cen


o Early check in: mediante disponibilidade, é cobrada meia diária a partir das 6h; antes deste horário será cobrada diária 
inteira. 

 

 

 

RELAÇÃO DE RESTAURANTES 

 

Armazém do Ferreira  
1,3km  
Boteco com espaço ao ar livre serve caipirinhas, pastéis e filés, e tem feijoada com samba nos fins de semana. 
Endereço: CLN 202 A 1 - Asa Norte, Brasília - DF, 70832-515 
Telefone:(61) 3327-0167 

 
Don'Durica  

1,3KM  

Restaurante Buffet com base mineira e goiana e toque gourmet, público variado entre amigos e empresários, clima 
tranquilo. 
Endereço: SHCN CL 201, s/n - Asa Norte, Brasília - DF, 70832-510 
Telefone:(61) 3326-1045 
 

Kibe House   

850m 

Restaurante Self service 
Localizado em: Conjunto Nacional 
Endereço: Conjunto Nacional - Sdn Cnb, s/n - Asa Norte, Brasília - DF, 70077-900 
Telefone:(61) 3328-5618 
 
Divino Fogão - Conjunto Nacional   
850metros 

Restaurante Self service 
Cadeia de restaurantes da cozinha caseira mineira por peso para consumo em mesinhas de praças de 
alimentação. 
Localizado em:   Shopping Conjunto Nacional 
Endereço: CNB - Conjunto A - T 119 - Piso 02 - Loja 2033 - Shopping Conjunto Nacional - Sdn - Asa Norte, 

Brasília - DF, 70077-900 
Telefone:(61) 3342-1048 

 

Calamares Restaurante   

2,0 km 

Restaurante Self service 
Endereço: CLN Quadra 403 Bloco C - Asa Norte, Brasília - DF, 70835-530 
Telefone: (61) 3326-2295 
 

Restaurante Estrela do Sul  

2,5 km  

Restaurante self-service 
Endereço: SCLN 104 norte A 02 - Asa Norte, Brasília - DF, 70733-510 
Telefone:(61) 3032-2878 

 
Picanhas do Sul  
2,5 km  
Restaurante À La Carte 
Restaurante fino tem galeria de arte, chope e grelhados de carnes, aves e pescados, com opções executivas. 
Endereço: 302 D 35/43/47, Brasília - DF, 70723-540 
Telefone:(61) 3327-9256 

 

Naturetto 
2,8 km 

Endereço: CLN 405 Bloco C Loja 55 

Asa Norte, Brasília, DF 
Telefone: (61) 3201-6223 
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Torre de TV de Brasília 

A Torre de TV de Brasília é um dos monumentos mais procurados na 
Capital Federal, com média de mil visitantes por dia. Com 230 metros 
de altura,  está estrategicamente localizada no centro da cidade. O 
mirante da torre, fica a 75 metros do solo, de onde se tem uma visão 
privilegiada da Esplanada dos Ministérios, Setores Hoteleiros Norte e 
Sul, Estádio nacional de Brasília, Autódromo Nelson Piquet , Lago 
Paranoá,etc., proporcionando uma das mais bonitas visões da cidade. 

Além da bela paisagem, o Complexo da Torre de TV conta com a 
Feira de Artesanato local. 

Endereço: Eixo Monumental Oeste 

Horário de funcionamento: De 3ª a domingo, das 9h às 19h (mirante 
e mezanino) 

 

Museu Nacional 

O Museu Nacional integra o Conjunto Cultural da República. É um 
espaço que insere Brasília no circuito internacional das artes e mostra 
o que há de melhor na arte brasileira. O espaço é utilizado para 
exposições itinerantes de artistas renomados e temas importantes 
para a sociedade, palestras, mostra de filmes, seminários e eventos 
importantes. Dessa forma, contribui para a educação democrática por 
meio da cultura e ativa o turismo. 
Endereço: Setor Cultural Sul, lote 2, próximo à Rodoviária do Plano 
Piloto - Zona 0. 
Horário de visitação: Terça-feira a domingo, das 9h às 18h30. 
Telefones: (61) 3325-5220 e 3325-6410 
Fax: (61) 3325-5220 
E-mail: museunacional@gmail.com 
Locais abertos à visitação: Expositivo principal, mezanino, acerto e 
anexo do museu. 
 
 

Congresso Nacional 

O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal. O prédio é um marco 
arquitetônico da Capital da República e está de portas 
abertas para receber visitantes interessados em conhecer 
um pouco mais sobre o Poder Legislativo brasileiro. 
O programa de visitas ao Palácio do Congresso Nacional 
funciona todos os dias, inclusive aos feriados. O horário é o 
mesmo para qualquer dia: a porta se abre às 8h30. Primeiro 
grupo começa a visita às 9h e último grupo do dia começa 
às 17h30, com saídas de grupos a cada 30 minutos, a partir 
do Salão Negro. O agendamento, entretanto, é apenas para 
visitas de segunda a sexta. 
Nos finais de semana, a visitação ao Congresso é monitorada por meio de cartões de acesso 
entregues aos visitantes. Esses cartões são posteriormente recolhidos e contados, fornecendo o 
número de pessoas por grupo/horário, que é registrado em um sistema. Em dias úteis, são contadas 
manualmente quantas pessoas estão em seu grupo e depois registram no sistema. 
Mais Informações: http://www2.congressonacional.leg.br/visite 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Palácio do Itamaraty 

O Palácio do Itamaraty é a sede do Ministério das Relações 
Exteriores, foi projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 
1970. O Palácio Itamaraty foi concebido como edifício que 
serviria ao propósito de apresentar o Brasil aos visitantes 
estrangeiros e, portanto, foi construído apenas com materiais 
nacionais e seus salões abrigam obras apenas de artistas 
nascidos ou naturalizados brasileiros – como Athos Bulcão, 
Alfredo Volpi, Bruno Giorgi, Frans Krajcberg, Franz Weissmann, 
Maria Martins, Mary Vieira, Iberê Camargo, Ione Saldanha, 
Rubem Valentim, Sérgio de Camargo e Tomie Ohtake. O 
paisagismo é autoria de Roberto Burle Marx. O Palácio Itamaraty 
oferece visitações guiadas gratuitas, em português, inglês e 
francês. As visitas duram 50 minutos e cada grupo terá até 30 
pessoas. Não são oferecidas visitas em duas ou mais línguas ao 
mesmo tempo.  
 
As visitas são realizadas diariamente, nos seguintes horários: De segunda a sexta-feira: as 9h - 10h - 11h 
-14h - 15h - 16h - 17h (a última visita se inicia às 17h). Sábados, domingos e feriados: as 9h - 10h30 - 12h - 
14h - 15h30 - 17h (a última visita inicia-se às 17h). 

 
 
Catedral de Brasília 
 

Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi o primeiro monumento a ser criado em Brasília. Sua pedra 
fundamental foi lançada em 12 de setembro de 1958. Teve sua estrutura pronta em 1960, onde apareciam 
somente a área circular de setenta metros de diâmetro, da qual se elevam dezesseis colunas de concreto 
(pilares de secção parabólica) num formato hiperboloide, que pesam noventa toneladas. O engenheiro 
Joaquim Cardozo foi o responsável pelo cálculo estrutural que permitiu a construção da catedral. Em 31 de 
maio de 1970, foi inaugurada de fato, já nesta data com os 
vidros externos transparentes. 
Na praça de acesso ao templo, encontram-se quatro 
esculturas em bronze com 3 metros de altura, representando 
os evangelistas; as esculturas são de Alfredo Ceschiatti, com 
a colaboração de Dante Croce. No interior da nave, estão as 
esculturas de três anjos, suspensos por cabos de aço. As 
dimensões e peso das esculturas são de 2,22 m de 
comprimento e 100 kg a menor; 3,40 m de comprimento e 200 
kg a média e 4,25 m de comprimento e trezentos kg a maior. 
O batistério em forma ovoide teve em suas paredes o painel 
em lajotas cerâmicas pintadas em 1977 por Athos Bulcão. O 
campanário composto por quatro grandes sinos, doado pela Espanha, completa o conjunto arquitetônico. A 
cobertura da nave tem um vitral composto por dezesseis peças em fibra de vidro em tons de azul, verde, 
branco e marrom inseridas entre os pilares de concreto. Cada peça insere-se em triângulos com dez metros 
de base e trinta metros de altura que foram projetados por Marianne Peretti em 1990. O altar foi doado pelo 
papa Paulo VI e a imagem da padroeira Nossa Senhora Aparecida é uma réplica da original que se encontra 
em Aparecida – São Paulo. 
A via sacra é uma obra de Di Cavalcanti. Na entrada da catedral, encontra-se um pilar com passagens da vida 
de Maria, mãe de Jesus, pintados por Athos Bulcão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

 

 

Barco Lake Palace  

 

  O Lake Palace iniciou suas atividades em 2001, com o comprometimento de oferecer aos clientes, uma 

embarcação segura e bem estruturada. São 240 metros quadrados com capacidade máxima de 110 

passageiros. 

Foi totalmente construído em Brasília e projetado por 

Engenheiro Naval. Seu motor MWM Turbo Diesel 

Intercooler, permite manobras em qualquer situação. O barco 

possui ainda 2 grupos geradores. Energia de sobra 

para garantir as festas mais animadas. A embarcação segue 

as Normas De Segurança Da Marinha e Da Capitania 

Fluvial De Brasília, contando com: Coletes, Bóias, Salva-

Vidas, Extintores, Lancha De Apoio e Bote De 

Salvatagem. A tripulação é treinada e habilitada pela Marinha 

Do Brasil na Categoria Marinha Mercante. 

A forma mais gostosa e original de apreciar a paisagem da 

cidade, nas tranqüilas águas do lago, com passeios noturnos 

ou diurnos. 

Endereço: SCEN Trecho 1, Brasília - DF, 70800-120, Brasília Motonáutica Clube Lote 22/24 -DF Brasília 

Motonáutica Clube (Barco Lake        Palace) -  

Telefone: (61) 9981-9717 

 

City Tour Brasília 
 

É da Catedral Turismo o famoso ônibus de dois andares que disponibiliza uma forma confortável e tranquila 

de turismo por Brasília. 

A bordo desse ônibus, o visitante faz um passeio de aproximadamente 2 horas pelos principais pontos 

turísticos da cidade, com narração em português, espanhol e inglês. As saídas do city tour são feitas do 

estacionamento do Brasília Shopping, onde são adquiridos os ingressos, ao custo de R$ 50 por pessoa. 

Depois de sair do Brasília Shopping, o ônibus segue da Torre 

de TV em direção à Praça dos Três Poderes, com parada de 

10 minutos na Catedral de Brasília. 

De lá, segue pela Esplanada dos Ministérios, onde dá para 

conhecer o Palácio do Itamaraty e o Congresso Nacional, até 

chegar na Praça dos Três Poderes, onde há nova parada de 

10 minutos. 

Os pontos seguintes são a Ponte JK e depois ao Palácio da 

Alvorada, residência oficial da Presidente da República, onde 

ocorre a terceira e última parada, também de 10 minutos. 

O retorno é feito pelo Eixo Monumental, onde é possível 

fotografar o Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça, oTeatro Nacional de Brasília, e o Conjunto 

Nacional, shopping tradicional da cidade. 

Antes de terminar o passeio, o ônibus continua no Eixo Monumental até o Memorial JK, museu em homenagem 

ao Presidente Juscelino Kubitschek, responsável pela mudança da capital do Sudeste para o Centro do Brasil. 

O passeio custa R$ 50 por pessoa e crianças de até 5 anos acompanhadas dos pais não pagam. Já as crianças 

de 6 a 12 anos e maiores de 65 anos pagam R$ 25. O pagamento é feito somente em dinheiro. 

Os ônibus saem diariamente às 10:30, 14:00 e 16:30, se houver, pelo menos, 5 passageiros. Mais informações 

pelos telefones (61) 9338-9692, (61) 9338-9704 e (61) 9304-1992. 
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Noite 
 
 

 

Bedrock   

Restaurante 
Endereço: CLN 402/403, Brasília - DF 
Telefone:(61) 3326-2387 

 

Coco Bambu Brasília Shopping   

Restaurante 
Localizado em: Brasília Shopping 
Endereço: 5 A Brasília Shopping - Asa Norte, Brasília - DF, 70715-900 
Telefone:(61) 3038-1818 
Horas: 11:30–15:30, 17:30–00:00 

 

Birimbau 

Espaço descontraído serve acarajé e chopes em mesinhas de madeira e tem música ao vivo, incluindo axé e 

samba. 

Endereço: Quadra CLN 103 - Asa Norte, Brasília - DF, 70732-540 

Telefone: (61) 3548-9048 

 
Mormaii Surf Bar   
Restaurante de sushi 
Aclamado point à beira do lago, o bar e restaurante de culinária natural promove eventos esportivos no 
lago. 
Endereço: s/n - 10 8 - Lago Sul, Brasília - DF, 71525-015 
Telefone:(61) 3248-1265 
Horas: 10:00–00:00 

 

Soho Restaurante - Brasília 

Pontão do Lago Sul 

Endereço: SHIS QL 10, Lt 22 - Pontão do Lago Sul 

Horário de funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 12h00 às 02h00. 

Telefone: 61 3364.3979 

Poizé Bar   
Endereço: SCES, Trecho 2, Beira Lago - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002 
Telefone:(61) 3223-9207 
Horas: 18:00–03:00 
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