Resort Pousada do Rio
Quente (GO)
Recife, Rio Quente, Caldas Novas, Goiânia,
Trindade, Brasília, Recife
Período: de 15 a 20 de Agosto
Programação:
1º DIA (15/08 – Quarta-feira): apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes
Gilberto Freire para embarque as ____h. no voo ______ com destino à Brasília (DF). Previsão de
chegada as ____h. Após o desembarque, parada para almoço (Não incluso no pacote), e em seguida,
faremos city tour panorâmico pela Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto,
Supremo Tribunal Federal e Catedral Metropolitana. Após city tour, seguiremos viagem para Brasilia / Rio
Quente onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Rio Quente Resorts.
(Jantar incluso no pacote em Caldas Novas). Noite: Toldo do Bosque
2º DIA (16/08 – Quinta-feira): Dia livre para relaxar nas águas quentes da piscina do hotel. Sugerimos
também atividades recreativas tais como mergulho, aeróbica na piscina, ginástica, entre outros. Café da
manhã, almoço e jantar (***Jantar em Caldas Novas) incluso no pacote. Programação noturna: Sugerimos
caminhada pelo bosque iluminado do hotel.
3º DIA (17/08 – Sexta-feira): Dia dedicado ao parque aquático do hotel, trilhas, gincanas nas piscinas, etc.
Café da manhã, almoço e jantar (***Jantar em Caldas Novas) incluso no pacote. Programação noturna:
Toldo do bosque.
4º DIA (18/08 – Sábado): Manhã livre para atividades recreativas no hotel. Café da manhã, almoço e jantar
(***Jantar em Caldas Novas) incluso no pacote. Às 13h. saída para city tour em Caldas Novas visitando
comércio de artesanato, Jardim Japonês, Igreja Matriz, entre outros. Retorno ao hotel em horário a
combinar. Noite: Programação no Toldo do bosque.
5º DIA (19/08 – Domingo): Às 08h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Santuário do Divino
Pai Eterno em Trindade (GO). Na oportunidade, assistiremos missa e teremos tempo determinado para
compras de souvenir e artigos religiosos. Após visita, seguiremos com destino a Capital Federal – Brasilia,
para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).
6º DIA (20/08 – Segunda): Às 07h. acerto de extras do hotel e saída para aeroporto Internacional Juscelino
Kubitschek onde embarcaremos às ____h. no vôo _______ com destino a Recife (PE). Previsão de
chegada às _____h.. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Transporte próprio para o turismo nos trechos a serem visitados;
 04 diárias na Pousada do Rio Quente (www.rioquenteresorts.com.br);
 Sistema com meia pensão na Pousada do Rio Quente e jantar em Caldas Novas;
 01 diária em Brasilia com café da manhã.
 Bilhete Aéreo _____ (REC/BSB/REC);
 Guia acompanhante.
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extras de qualquer natureza que não estejam mencionados nesse roteiro.
PREÇO POR PESSOA (Aéreo + traslado + Hospedagem):
 Em apto duplo: R$ 4.500,00 ou 10x R$ 450,00 (Cheque ou cartão)
 *A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

