DESTINO

Roteiro das Águas |Caxambu, Baependi e São Lourenço/MG

LOCAL DE SAÍDA

Sesc Poços de Caldas
Rua Paraná, 229 - Poços de Caldas

CONHEÇA O DESTINO
Caxambu e São Lourenço são duas cidades onde
concentram o maior complexo hidromineral do país, com
fontes de água mineral com diferentes propriedades.
Parques que destacam: Parque das Águas de Caxambu
com 12 fontes de águas minerais, parque arborizado e
teleférico; Parque das Águas de São Lourenço, 9 fontes
que jorram diferentes tipos de águas e passeio de
pedalinho.

O PACOTE INCLUI
4 dias e 3 noites
• Transporte em ônibus semi-leito, executivo ou convencional;
• Hospedagem com café da manhã no Hotel Glória(ou similar)
• 7 refeições;
• Noites temáticas no hotel, conforme roteiro;
• Ingressos Parque das Águas de Caxambu e São Lourenço;
• Passeios em Caxambu, São Lourenço e Baependi,
conforme roteiro;
• Guia credenciado pelo Ministério do Turismo.

INVESTIMENTO
A partir de 12x R$ 87,83* (ou R$ 1.054,00 à vista).
*Preço por pessoa em acomodação dupla, sujeitos à
disponibilidade e alteração sem aviso. Valores informados para
comerciários. Consulte condições para as demais categorias.”

CONTATOS
Sesc Poços de Caldas: (35) 2101 - 8950 Rua Paraná, 229
Centro - Poços de Caldas/MG

PERÍODO

De 23 a 26 de junho de 2022

ROTEIRO
23/06 (qui): Embarque às 7h30 no Sesc Poços de Caldas.
Chegada em Caxambu para check in acompanhado de
almoço. A tarde, passeio a pé pelo principal ponto turístico
da cidade, o Parque das Águas (incluso), famoso pelas
suas 12 fontes de águas minerais. Sugestão de passeio
de teleférico, cujo percurso passa sobre o lago e a mata
do parque, oferecendo ao visitante uma vista exuberante
da paisagem natural (ingressos não inclusos).
Almoço e jantar incluso no hotel.
24/06 (sex): Após café da manhã, passeio em Baependi.
Visita à Igreja Matriz de Nossa Senhora de Montserrat,
tombada pelo patrimônio histórico e visita ao Santuário de
Nhá Chica (ingressos não inclusos). Retorno ao hotel para
almoço. Tarde livre para caminhar pelo centro de
Caxambu e conhecer as lojas de artesanato e doces. Após
o jantar, noite de queijos e vinhos com música ao vivo no
hotel.
Café, almoço e jantar inclusos no hotel.
25/06 (sab): Após café da manhã, saída para São
Lourenço para passeio pelos principais pontos turísticos
da cidade como a Estação Ferroviária e o Parque das
Águas de São Lourenço (ingressos não inclusos). Almoço
livre. Sugestão de passeio no Trem das Águas, com
duração de 2 horas e opções de embarque as 10h ou
14:30h (não incluso). Retorno a Caxambu a tarde.
Após o jantar, festa junina com quitutes e bebidas
temáticas.
Café, almoço e jantar inclusos no hotel.
26/06 (dom): Manhã livre para últimas fotos, compras e
atividades diversas. Após check out até às 12h, almoço e
saída até às 14h para retorno à Poços de Caldas.
Chegada prevista à noite nos mesmos locais de
embarque.
Café e almoço inclusos no hotel.

Hotel Glória - Tel. (35) 3341-9200
Avenida Camilo Soares, 590 – Centro – Caxambu – MG CEP:
37440-000

INFORMAÇÕES 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.
• O Sesc em Minas está adotando protocolos de saúde e segurança. Durante o roteiro é obrigatório o uso de máscara pelos clientes.
• Cada atrativo tem o seu protocolo de visitação que deverá ser cumprido e a abertura destes atrativos vai depender dos protocolos municipais à época da
visitação.

