
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
Goiânia/Trindade/Pirenópolis e Caldas Novas (GO) 

18 a 26 de Abril/2019 
Goiânia está localizada no coração do Brasil, a capital de Goiás possui uma combinação única de ruas 
arborizadas, parques urbanos e ótimos hotéis e restaurantes. A vida cultural, gastronômica e de lazer na 
cidade são pontos altos para moradores e visitantes. 
Pirenópolis está localizada a 120 quilômetros da capital Goiânia, cidade colonial com belo cenário histórico, 
dezenas de cachoeiras e vida noturna movimentada. Patrimônio Histórico Nacional guarda casarões do 
século XVIII e fazendas tombadas. 
Caldas Novas, o maior manancial hidrotermal do mundo, com parques aquáticos e piscinas hidrotermais, 
recebe anualmente mais de dois milhões de turistas de todas as idades. Além das águas termais, o 
ecoturismo é forte vocação no município. 

O pacote inclui: 
 Passagens aéreas + taxas: Fortaleza x Brasília x Fortaleza;  

 Transporte terrestre durante todo o período;  

 03 diárias em Goiânia (Vivence Suítes Hotel); 

 02 diárias em Pirenópolis (Pousada Sesc); 

 03 diárias em Caldas Novas (Hotel Sesc); 

 City tour nas cidades de Goiânia, Pirenópolis e Caldas Novas; 

 Visita ao Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade; 

 Passeios descritos como inclusos no roteiro; 

 01 dia de lazer no Hot Park; 

 08 cafés, 04 almoços e 05 jantares (sendo 02 pequenas ceias); 

 Seguro viagem;  

 Guia local e acompanhante credenciado no MINTUR. 
Valores por pessoa:  

Apto Duplo  

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

R$2.941,00 R$3.236,00 R$3.383,00 R$3.677,00 
 

** SUJEITO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA** 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 30,00. 

Dados do vôo: 

DIA 18/04 - Quinta-feira DIA 26/04 - Sexta-feira 

 

GOL 1765 - FORTALEZA / BRASÍLIA 11:25 - 14:05 

 

GOL 1764 - BRASÍLIA / FORTALEZA 14:20 - 16:55 



 
 

 

Programação: 
18 ABRIL (QUI) – FORTALEZA / BRASÍLIA / GOIÂNIA 

Comparecimento ao aeroporto internacional Pinto Martins em Fortaleza as 09:25 para viagem com destino a Brasília. 
Traslado até Goiânia (Aprox. 210 Km). Acomodação do grupo no Vivence Suítes Hotel.  Almoço e jantar não inclusos. 
 
19 ABRIL (SEX) – GOIÂNIA / TRINDADE / GOIÂNIA 

Pela manhã saída para conhecer a cidade de Trindade/GO a aproximadamente 28 quilômetros de distância da capital. 
Visita ao Santuário do Divino Pai Eterno. Em horário combinado retorno a Goiânia. Almoço e jantar não inclusos. Noite 
Livre. 
 

 20 ABRIL (SAB) – GOIÂNIA 

Pela manhã city tour em Goiânia, contemplando atrativos turísticos como Centro Cultural Oscar Niemeyer, Parque Vaca 
Brava, Bosque dos Buritis entre outros locais. Em horário combinado retorno ao hotel. Restante da tarde e noite livres. 
Almoço e jantar não inclusos. Sugerimos passeio à famosa Feira da Lua. 
 

 21 ABRIL (DOM) – GOIÂNIA / PIRENÓPOLIS  

Pela manhã saída com destino à cidade de Pirenópolis/GO. Almoço incluso no Restaurante Pedreiras, no local há opção 
de um refrescante banho no Rio das Almas. Check in na Pousada Sesc Pirenópolis. Tarde e noite livres. Incluso pequena 
ceia na pousada (buffet de caldos, sopas e cremes). 
 

 22 ABRIL (SEG) – PIRENÓPOLIS  

Pela manhã passeio a cachoeira do Abade (transporte em van). Ingresso de acesso ao local da cachoeira não incluso. 
Almoço (não incluso). Em horário combinado, caminhada pela cidade com visita a Igreja Matriz de Nossa Senhora do 
Rosário, Museu do Divino e passeio pelo comércio local. Noite livre. Incluso pequena ceia na pousada (buffet de caldos, 
sopas e cremes) 
 

 23 ABRIL (TER) – PIRENÓPOLIS / CALDAS NOVAS 

Pela manhã saída com destino a Caldas Novas/GO. Acomodação no Hotel Sesc Caldas Novas. Tarde e noite livres. 
Almoço e jantar inclusos no hotel. Consultar programação noturna do hotel. 
 

 24 ABRIL (QUA) – CALDAS NOVAS: HOT PARK 

Pela manhã passeio ao Hot Park, um dos melhores parques aquáticos do mundo e o único com águas quentes, possui 
diversas atrações radicais, outras para relaxar e tudo isso em meio à natureza. Almoço e ingresso inclusos. Em horário 
combinado retorno ao hotel. Jantar incluso no Sesc. Noite livre. Consultar programação noturna do hotel. 
 

 25 ABRIL  (QUI) ) – CALDAS NOVAS 

Pela manhã city tour conhecendo os principais pontos turísticos: Praça da Matriz, Igreja de N. Sra. das Dores, Jardim 
Japonês, Casa Verde de Gramado, entre outros locais. Almoço incluso no hotel. Tarde e noite livres para atividades 
independentes. Sugerimos aproveitar a estrutura de lazer do hotel. Jantar incluso no Sesc. 
 

 26 ABRIL (SEX) – CALDAS  NOVAS / BRASÍLIA / FORTALEZA 

Após o café da manhã em horário combinado retorno a Brasília para viagem de regresso a Fortaleza 
 

 “Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos 
diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança.” 

Observação: 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 32 (trinta e dois) passageiros;  

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem;  

 O passageiro do Trabalho Social com Idosos (TSI) deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a 
viagem;  

 Criança com até 1 ano e 11 meses paga somente taxas de embarque e seguro (consultar valores); Criança até 07 anos: 
20% de desconto, na mesma cama que os pais; 

 Criança deve estar necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). É imprescindível que o responsável 
legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo cartório. 

 


