Réveillon 2018 / 2019
CALDAS NOVAS (GO)
Goiânia, Caldas Novas, Rio Quente, Trindade,
Santuário Divino Pai Eterno
Período: 28 de Dezembro a 02 de Janeiro de 2019
Programação:
1º DIA: (29/12 – Sábado): Às ______ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional do
Guararapes Gilberto Freyre para embarque no vôo _______ às ______ com destino à Goiânia (GO).
Previsão de chegada às _____. Após desembarque, faremos city tour panorâmico conhecendo o Teatro
Rio Vermelho, Centro Cultural Marieta Telles, Bosque dos Buritis, Prefeitura Municipal, entre outros.
Em seguida, prosseguiremos viagem a Caldas Novas (GO) para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Pernoite
2º DIA: (30/12 - Domingo): Manhã livre para atividades independentes. Após almoço, saída com guia
local para city tour visitando jardim japonês, Mirante Serra Verde, igreja matriz, entre outros. (almoço e
jantar incluso no pacote). Programação noturna a combinar.
3º DIA: (31/12 – Segunda-feira): Dia livre para banho no parque das águas quentes (Ingresso não
incluso no pacote). Retorno ao hotel em horário a combinar. (Almoço e jantar incluso no pacote).
Programação noturna: Festa de Réveillon com ceia e queima de fogos (Incluso no pacote).
4º DIA: (01/01 – Terça-feira): Manhã livre para atividades independentes. Às 12h. acerto de extras no
hotel e saída com destino à Goiânia (GO) para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Pernoite
5º DIA: (02/01 – Quarta-feira): Às 08h. saída para visita ao Santuário do Divino Pai Eterno com tempo
determinado para assistirmos missa e compra de artigos religiosos. Retorno ao hotel para check-out e
seguirmos ao Aeroporto para embarque às ______ no vôo ________ com destino à Recife (PE).
Previsão de chegada às _____ do dia 03/01. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
• Ônibus de turismo a disposição do grupo para o trecho a ser visitado;
• Bilhete aéreo Recife / Goiânia / Recife
• 03 diárias em hotel classe turística em Caldas Novas;
• 01 diária em hotel categoria turística em Goiânia;
• 04 cafés da manhã, 04 almoços e 04 jantares (Pensão Completa);
• Guia acompanhante.
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
• Extras de quaisquer naturezas que não estejam mencionados nesse roteiro, tais como ligações
telefônicas no hotel, serviço de lavanderia, entradas em museus, casas noturnas, etc.

PREÇO POR PESSOA (Parte terrestre + Parte aérea – sujeito a alteração e
reajuste sem prévio aviso)
•
•

Apto duplo / triplo: R$ 4.000,00 dividido em 10x R$ 400,00;
*A excursão poderá ser paga no cheque ou cartões Hiper, Visa ou Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

