CAMPOS DO JORDÃO
LITORAL DA RIO - SANTOS COM VISITA A PARATY, APARECIDA E PENEDO

09/02/2013
Duração: 4 Dias / Meia pensão
OPERADORA RESPONSÁVEL: GILTUR
ROTEIRO

1°DIA: RIO / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Saída do Rio pela manhã, obedecendo aos horários e locais
de embarque fornecidos pelo
nosso Departamento de Vendas – Viagem pela BR 101, no trecho que compreende a chama "Rio /
Santos", famosa pelas suas lindas paisagens litorâneas a um lado e de outro a sua preservada Mata
Atlântica – Parada na charmosa Paraty onde haverá tempo livre para percorrermos as suas históricas
ruas – Prosseguimento da viagem passando por Ubatuba e Caraguatatuba – Agora, subindo a rodovia
dos Tamoios, que liga o litoral paulista a Rodovia Pres. Dutra, chegaremos a cidade de São José dos
Campos – Hospedagem – JANTAR.
2° DIA: PASSEIO A CAMPOS DO JORDÃO – Após o café da manhã o grupo deixará o hotel rumo a
Pindamonhangaba parta embarque e viagem subindo a serra da Mantiqueira com destino a estância de
Campos do Jordão.
A VIAGEM – Será realizada na automotriz que serve a E.F.C.J, partindo da estação de
Pindamonhangaba subindo a serra, ou da estação Emilio Ribas quando se realizar no sentido inverso.
Durante o percurso os passageiros desfrutarão de paisagens bucólicas ao longo da ferrovia, além de uma
visão parcial do Vale do Paraíba, que poderá ou não ser vislumbrado dependendo das condições do
tempo – Essa estrada de ferro atinge o ponto culminante ferroviário do Brasil, quando chega aos 1743m
de altitude.
OBS: A viagem poderá ser feita em qualquer dos sentidos (subindo ou descendo), seja neste dia ou
também no dia seguinte.
3° DIA: CAMPOS DO JORDÃO – Saída às 09h00min (de ônibus), com destino mais uma vez a cidade
de Campos do Jordão. A cidade possui vários pontos de atração turística que merecem ser visitados:
Pico do Itapeva, Ducha de Prata, Morro do Elefante,
Palácio Boa Vista (entrada opcional), entre outros – ALMOÇO – Tempo livre e retorno ao hotel em São
José dos Campos.
4° DIA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / RIO – Saída do hotel após o café da manhã, com destino ao Rio –
Entrada na cidade de
Aparecida onde haverá tempo livre para conhecermos a famosa Basílica de Aparecida, a padroeira do
Brasil – Prosseguimento da
viagem – ALMOÇO – Em seguida, visita a Penedo, a mais finlandesa das cidades brasileiras onde haverá
tempo livre para compras – Chegada ao Rio prevista para as 20h00min, aproximadamente.

PREÇOS POR
PESSOA

ENT 20% + 9 x

TOTAL

À VISTA COM
10% DESC.

Em aptº DUPLO ou
TRIPLO

ENT R$ 198,00
+ 9 x R$ 76,00

R$ 882,00

R$ 794,00

Em aptº SINGLE

ENT R$ 247,00
+ 9 x R$ 110,00

R$ 1.235,00

R$ 1.111,00

Criança de 04 a 10
anos com 2 adultos
no mesmo

ENT R$ 150,00
+ 9 x R$ 67,00

R$ 750,00

R$ 675,00

apartamento
Criança de 0 a 03
anos (viajando no
colo
e sem direito a
ingressos)

CORTESIA

CORTESIA

CORTESIA

Inclui no preço:
Viagem em ônibus turismo com ar condicionado, "toilette", som ambiente e serviço de bordo;
•
•
•
•
•

04 dias / 03 noites de hospedagem no HOTEL OTHON INTERVALE ou similar;
Meia pensão;
Ingresso da automotriz;
Bolsa de viagem;
Acompanhamento de guia credenciado pelo MINISTERIO DO TURISMO.

