DESTINO

Caldas Novas/GO

LOCAL DE SAÍDA

Sesc Uberaba: Rua Ricardo Misson, 411,
Fabrício, Uberaba

CONHEÇA O DESTINO

Caldas Novas é conhecido por ser a maior estância
hidrotermal do mundo, possuindo águas que brotam do chão
em temperaturas que variam de 43° a 70°.
A principal fonte de renda do município é o turismo. Na alta
temporada, a cidade chega a comportar mais de 500 mil
turistas.

O PACOTE INCLUI
6 dias e 5 noites
• Transporte em ônibus leito / semi leito, executivo ou convencional;
• Hospedagem no Sesc Caldas Novas com café da manhã (ou
similar);
• 10 Refeições;
• Ingresso para o Museu dos Bonecos Gigantes;
• Guia credenciado pelo Ministério do Turismo;
• City tour em Caldas Novas, conforme roteiro.
INVESTIMENTO
A partir de 12x R$ 91,75* (ou R$ 1.101,00 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.”

PERÍODO

De 12 a 17 de julho de 2022

ROTEIRO

12/07 (Ter): Embarque às 08h no Sesc Uberaba com destino a
Caldas Novas/GO. Acompanhamento de guia cadastrado no
Ministério do Turismo. Chegada para almoço no Sesc Caldas
Novas.
Almoço e jantar inclusos do Sesc
13/07 (Qua): Manhã livre para atividades independentes. Após
almoço, city tour ao Jardim Japonês (ingresso não incluso),
Monumento das Águas, Cachaçaria Vale das Águas Quentes,
Igreja Matriz, Museu de Bonecos Gigantes (ingresso incluso) e
Casarão dos Gonzaga. O Casarão é um edifício histórico e uma
das primeiras residências da cidade. A residência preserva
objetos antigos e hoje é utilizada como centro de apoio ao
artesão.
Café, almoço e jantar inclusos no Sesc.
14/07 (Qui): Manhã livre. Após almoço, passeio opcional de
trenzinho pela parte histórica da cidade onde há boas opções de
compras.
Café, almoço e jantar inclusos no Sesc.
15/07 (Sex): Após café, transporte ao “Hot Park” (ingresso não
incluso).
Café, almoço e jantar inclusos no Sesc.
Obs: Somente haverá acompanhamento do guia ao passeio com
a participação de no mínimo 15 adultos.
16/07 (Sáb): Dia inteiramente livre para atividades
independentes.
Café, almoço e jantar inclusos no Sesc.

CONTATOS
Sesc Uberaba: (34) 2103-9200
- Rua Ricardo Misson, 411 – Fabrício
Sesc Caldas Novas: (64) 3455.9400
- Av. Ministro Elias Bufaiçal, 600 - Turista I

17/07 (Dom): Manhã livre para aproveitar as comodidades do
hotel. Check out e partida para Uberaba às 11h. Chegada
prevista para o fim da tarde no mesmo local de embarque.
Café incluso no Sesc.

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

