Poços de Caldas
ANDRADAS & ÁGUAS DA PRATA

08/02/2013
DURAÇÃO: 6 dias
Pensão Completa
OPERADORA RESPONSÁVEL: GILTUR
ROTEIRO
1° DIA: RIO / POÇOS DE CALDAS – Saída do Rio pela manhã obedecendo aos horários e locais de
embarque fornecidos pelo nosso Departamento de Vendas – Viagem inicial pela Rodovia Pres. Dutra–
ALMOÇO – Chegada à tarde – Hospedagem – A noite, JANTAR.
O Hotel Minas Gerais – Fica no centro da cidade. é um prédio antigo, mas preserva até hoje, as
características da construção da época: Áreas sociais amplas, pé direito alto e acabameno detalhado,
sem contudo aparecer antiquado - Localização previlegiada: Está apenas há uma quadra da praça
principal de Poços de Caldas.
2°, 3°, 4 e 5º DIAS: EM POÇOS DE CALDAS – Dias dedicados a passeios pelos inúmeros pontos
turísticos da região: Véu da Noiva, Fonte dos Amores, Fonte sonora-luminosa, Recanto Japonês, Relógio
das Flores, Country Club, Represas Bortolan e Saturnino de Brito, Cristo Redentor (opcionalmente
através de teleférico). Fora da cidade visitaremos Andradas, grande produtora de vinhos e a estância
hidromineral paulista de Águas da Prata – Haverá tempo livre suficiente para compras nas inúmeras lojas
especializadas em muranos, cristais, artigos para presentes, artesanato regional, doces cristalizados e
laticínios em geral. Todos os dias haverá ALMOÇO e JANTAR no restaurante do hotel (exceto no
domingo, dia em que o restaurante do hotel não funciona a noite).
6° DIA: POÇOS DE CALDAS / RIO – Manhã livre para atividades independentes: piscina, caminhadas,
compras de última hora, etc – ALMOÇO - Em seguida, viagem de regresso ao Rio – Chegada prevista
para as 21h00min.

PREÇO POR PESSOA:

ENT. + 9 X

TOTAL

À VISTA 10% DESC.

Em aptº DUPLO ou TRIPLO

R$ 613,00
+ 9 x R$ 273,00

R$ 3.070,00

R$ 2.763,00

Em aptº SINGLE

R$ 860,00
+ 9 x R$ 382,00

R$ 4.298,00

R$ 3.868,00

Criança de 04 a 10 anos com 2 adultos no
mesmo apartamento

R$ 522,00
+ 9 x R$ 232,00

R$ 2.610,00

R$ 2.349,00

Criança de 0 a 3 anos (viajando no colo e
sem direito a ingressos)

CORTESIA

CORTESIA

CORTESIA

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

06 dias / 05 noites de hospedagem em hotel de categoria;
Pensão completa;
Bolsa de viagem;
Acompanhamento de guia credenciado pelo MINISTERIO DO TURISMO.

