Roteiro de excursão
Destino:

Domingos Martins/ES
Local de saída:
Sesc Santa Quitéria: Rua Santa
Quitéria,566 - Carlos Prates Belo
Horizonte

Período:
De 08 a 13 de junho de 2022

Conheça o destino

Roteiro

O Espírito Santo não é destino exclusivo de sol e
praias. A região serrana do estado também é
repleta de atrativos, como a pequena e bucólica
cidade de Domingos Martins. Colonizada por
imigrantes alemães e italianos, preserva a cultura
européia através das construções típicas, das
festas folclóricas e da gastronomia.
Domingos Martins é emoldurada pelo cartão-postal
da região, a Pedra Azul.

O pacote inclui
6 dias e 3 noites
• Transporte em ônibus leito, semi-leito, executivo
ou convencional;
• Hospedagem no Sesc Domingos Martins com
café da manhã (ou similar);
• 6 refeições, sendo 02 almoços , 01 jantar e 3
caldos noturnos;
• Ingresso Zoo Park e city tour em Domingos
Martins, Pedra Azul, Venda Nova do Imigrante e
Marechal Floriano, conforme roteiro.
• Guia credenciado pelo Ministério do Turismo.

Investimento
12 x R$ 173,00* (ou por R$ 2.076,00 à vista).
*Preços individuais em acomodação dupla, sujeitos
à disponibilidade e alteração sem aviso.
Valores informados para público em geral.
Consulte os descontos para as demais categorias.

Contatos
Telefone Central de Atendimento: (31) 3270-8100
- Rua: Rio de Janeiro, 1.046 - Centro
Sesc Domingos Martins: (27) 3268-5400
- Rua: Ayrton Senna, s/nº – Distrito de Soído

08/06 (Qua): Embarque às 20h00 no Sesc Santa Quitéria, Rua
Santa Quitéria,566 - Carlos Prates - Belo Horizonte com
acompanhamento de guia cadastrado no Ministério do
Turismo, com destino à Domingos Martins/ES.
09/06 (Qui): Chegada pela manhã. Check-in e dia livre para
usufruir da estrutura do Sesc Domingos Martins.
Café da manhã, almoço e buffet de caldos noturno incluídos no
Sesc.
10/06 (Sex): Após o café da manhã saída com o grupo para
Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante. Marco da Implantação
do Agroturismo no Brasil, visitaremos algumas propriedades
que oferecem uma vasta variedade de itens com fabricação
própria como queijo, geléia, socol, manteiga, trufas, cachaças
e vinhos, a partir de receitas trazidas da Itália pelos Nonos.
Retorno à tarde para o hotel e restante do dia livre.
Café da manhã e buffet de caldos noturno incluídos no Sesc,
almoço incluído em restaurante.
11/06 (Sáb): Após o café da manhã saída com destino ao Zoo
Park da Montanha. Após o almoço (almoço livre), visita ao
Orquidário do Nego, especializado na produção de orquídeas,
bromélias e outras plantas ornamentais. Retorno à cidade de
Domingos Martins, com parada no Portal para fotos. Tour na
Praça principal que possui a 1ª Igreja Luterana a ter torre e
permanecer com torre no Brasil.
Café da manhã e buffet de caldos noturno incluídos no Sesc.
12/06 (Dom): Dia livre para aproveitar a estrutura do hotel e a
cidade de Domingos Martins. Após o jantar, check-out e
embarque às 20h com destino à Belo Horizonte.
Café da manhã e jantar incluídos no Sesc.
13/06 (Seg): Chegada prevista pela manhã, no mesmo local de
embarque.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Para hospedagem, é obrigatório a apresentação do
comprovante da vacina contra a COVID-19, impresso ou pelo
aplicativo Conect SUS. Caso não tenha tomado a vacina,
deverá ser apresentado o resultado do teste COVID com 48
horas antes do check-in.

Observações importantes
• A apresentação para o embarque deverá ser feita com 50 min de antecedência ao o horário de saída da excursão.
• É obrigatória a apresentação de documento original de crianças e adultos para embarcar. Não são aceitas cópias de documentos.
• Se o menor de 18 anos estiver viajando com qualquer outro maior que não seja os pais ou responsáveis legais, deverá ser apresentada autorização
expressa do pai, mãe ou responsável com firma reconhecida.
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto.
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação.
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagas a parte pelo excursionista.
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