
 
 

 

 

 

 

 
 

São Paulo, Campos do Jordão, Aparecida,  
Cachoeira Paulista e Guaratinguetá (SP) 

22 a 27 de outubro/2021 
 
São Paulo, cidade mais populosa do país e principal centro econômico do Brasil, é uma metrópole 
tipicamente urbana contando com uma vasta área verde.  Considerada vanguardista e inovadora, preserva 
um passado composto pela união de diversas nacionalidades. 
Localizado na Serra da Matinqueira, no interior do estado de São Paulo, Campos do Jordão é o mais alto 
município brasileiro estando a 1600m de altitude.  É carinhosamente conhecido como a “Suíça Brasileira” 
devido ao seu clima e as construções em estilo europeu.   
Na região do Vale do Paraíba, encontram-se os municípios de Cachoeira Paulista, Guaratinguetá e 
Aparecida, locais voltados à fé e ao Turismo Religioso. Em Cachoeira Paulista destaca-se a Comunidade 
Canção Nova, em Guaratinguetá o Santuário de Frei Galvão e já em Aparecida o destaque é a belíssima 
basílica que recebe anualmente milhares de visitantes. 
 

O pacote inclui: 
 

 Passagens aéreas: Fortaleza/São Paulo/Fortaleza;  

 Transporte terrestre durante todo o período conforme a programação;  

 02 diárias no Tulip Inn São Paulo Paulista;  

 03 diárias na Pousada das Hortênsias em Campos do Jordão; 

 05 cafés e 02 jantares; 

 City tour em São Paulo; 

 City tour em Campos do Jordão;  

 Visita à cidade de Cachoeira Paulista – Comunidade Canção Nova; 

 Visita à cidade de Guaratinguetá – Santuário Frei Galvão; 

 Visita à cidade de Aparecida – Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida;  

 Seguro assistência viagem; 

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

Apto Duplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$3.280,00 R$3.600,00 R$3.765,00 R$4.100,00 
 

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

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa, MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 40,00. 

Dados do vôo: 

 IDA: 22 OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)  VOLTA: 27 OUTUBRO (QUARTA-FEIRA)  

LATAM 3348 
FORTALEZA/SP – CONGONHAS 06:10 - 09:45 
 
 

LATAM 4643 
SP – GUARULHOS/FORTALEZA 18:35 - 21:55 



 
 

 

Programação: 
 
22OUT (SEX) – FORTALEZA/SÃO PAULO  
Comparecimento ao Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza as 04h para viagem com destino a 
São Paulo. Desembarque do grupo no Aeroporto de Congonhas. Em horário combinado, acomodação no 
Hotel (conforme check in). Noite livre. (Almoço e jantar não inclusos). 
 
23OUT (SAB) – SÃO PAULO  
Pela manhã tour panorâmico pela capital paulista. Em seguida, o grupo conhecerá o Mercado Municipal de 
São Paulo e a Rua 25 de Março na região central. Em horário combinado retorno ao hotel. Noite livre. 
(Almoço e jantar não inclusos). 
 
24OUT (DOM) – SÃO PAULO/CAMPOS DO JORDÃO  
Em horário combinado viagem com destino a Campos do Jordão (aprox. 190km). Na chegada do grupo, city 
tour conhecendo os principais pontos turísticos. Almoço não incluso. Após o passeio, acomodação do grupo 
na Pousada das Hortênsias e jantar incluso. Noite livre. 
 
25OUT (SEG) – CACHOEIRA PAULISTA - CANÇÃO NOVA/GUARATINGUETÁ – FREI GALVÃO 
Pela manhã o grupo segue para Cachoeira Paulista para conhecer a Comunidade Canção Nova - Santuário 
do Pai das Misericórdias. Em seguida visita à Guaratinguetá conhecendo a Catedral de Santo Antônio, 
Casa e Museu e em seguida Santuário de Frei Galvão. Em horário combinado retorno a Pousada. Noite 
livre. (Almoço e jantar não inclusos). 
 
26OUT (TER) – APARECIDA 
Pela manhã o grupo segue à Aparecida para visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. 
Almoço não incluso. Em horário combinado retorno a Pousada e jantar incluso. Noite livre.  
 
27OUT (QUA) – CAMPOS DO JORDÃO/ SÃO PAULO / FORTALEZA 
Em horário combinado o grupo segue ao aeroporto de São Paulo para viagem de retorno à Fortaleza.  
 

Observação: 

 
* É obrigatório o uso de máscara durante toda a viagem. * 

 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 35 (trinta e cinco) 
passageiros;  

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

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

 O passageiro do TSG deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a viagem;  

 Criança 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;  

 Desconto de 90% para crianças até 01 ano e 11 meses, desconto de 15% para crianças de 02 à 06 
anos; 

 O SESC reserva-se no direito de cancelar ou alterar a excursão ou o passeio, de acordo com os 
decretos contra o coronavírus (covid-19), as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos diversos, 
imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança. 

 

 


