CAPITÓLIO – MG
DE 13 A 15/09/2019
Transporte – hospedagem – meia pensão – city tour –
passeio de chalana – seguro -

Roteiro:
13/09 – sexta-feira – apresentação para saída às 5h da manhã.
Local – baia de parada de ônibus em frente a estação VLT Ana Costa, na avenida Francisco Glicério, junto a entrada
do estacionamento do Extra. Saída prevista para 5 h 15 min.
Observação: 1) caso haja a parada em São Paulo para agregarmos mais passageiros, determinaremos o local da parada,
em função das regras de trânsito, para ônibus de fretamento turístico, determinadas pela CET da cidade de São Paulo.
2) anteciparemos a saída de Santos.
Destino à cidade de Passos de Minas, junto a Capitólio, na grande região da represa de Rio Grande, Minas Gerais.Parada
para o almoço (não incluso) em seguida chegada e hospedagem. Saída para city tour pela região. À noite jantar (incluso).
14/09 – sábado – após o café da manhã, saída para visitarmos panoramicamente a Usina Hidrelétrica de Furnas com
parada para fotos no seu mirante. Na sequência visitaremos loja de fábrica de produtos caseiros da região, como doces,
geléias, queijos da Serra da Canastra, artigos da fazenda, entre outros. Parada para o almoço (não incluso) e na sequência
embarque na chalana para um passeio imperdível pelo Lago de Furnas, chamado pelos mineiros de “Mar de Minas”,
visitando os Canyons, a Lagoa Azul e mergulho. Retorno ao hotel. Jantar (incluso).
15/09 – domingo – após o café, manhã livre. Aproveite para conhecer a feira livre, com produtos originários das fazendas.
Às 12 h check out e retorno aos nossos destinos de origem. Parada para o almoço (incluso). Chegada prevista para o
período noturna.
Valores por pessoa em acomodação dupla ou tripla, em aptos Standards e expressos em reais.
Pagamento com cheque pré
A vista
Parcelado
Adulto
750,00 em até 3 x sem acréscimo 856,00 em ate 8 x 107,00 datado ou cartão de crédito ou
débito
Criança (05 a 10 anos)* 360,00 em até 3 x sem acréscimo 400,00 em até 8 x 50,00
* Acompanhado de dois adultos
Para hospedagem em single acrescer 250,00 no valor total

no mesmo apartamento

Reservas antecipadas com desconto para sócios e acompanhantes!!
Até 30/05:
De R$ 750,00 por R$ 650,00 em 3 parcelas ou de R$ 856,00 por R$ 756,00, em 8 parcelas.
Os valores acima incluem:
- Transporte em ônibus padrão semi-leito com serviço de bordo e guia cadastur acompanhante durante todo o percurso.
- Duas diárias no Hotel Class de Passos de Minas em apartamentos conforme tipo e padrão escolhido.
- três refeições, podendo ser almoço ou jantar. (bebidas e sobremesas a parte).
- Ingresso para o passeio de Chalana pala represa.
- city tour pela região.
- seguro e brinde excursão entre amigos.
Observações importantes: - a ordem dos passeios poderá ser alterada conforme a logística local do momento, mas todos
serão cumpridos.
- para embarque em viagens interestaduais é necessário apresentar documento original de identificação oficial com foto.
- menores desacompanhados dois pais deverão portar autorização do juizado competente da região.
EXCURSÃO ENTRE AMIGOS - VALLE & RIBEIRO – AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
Fones:

13-33010144 13-991114790 zap

Excursão entre Amigos e-mail: jlrjedu@uol.com.br

CADASTUR: 26.058440.10.0001-0

