Roteiro
Campos do Jordão – Atibaia – Holambra e Aparecida

1º DIA: 09/12: Cabo Frio – Niterói – Campos do Jordão. (500km)
Saída de Cabo Frio com parada em Niterói, para Campos do Jordão. Parada técnica para
lanche e banheiro. Chegada e Passeio até o Morro do Elefante com Guia local. Chegada
ao hotel, acomodação, tempo livre e pernoite. Campos do Jordão Parque Hotel
http://www.parquehotel.com.br/
2º DIA: 10/12: Campos do Jordão.
Café da Manhã. City tour por Campos do Jordão, com a guia local, visitando Mosteiro
das Monjas Beneditinas, Palácio Boa Vista - visita panorâmica, Auditório Claudio
Santoro, Museu Felícia Leirner, Empório das Camponesas- licores, geleias, chocolates
(produtos típicos da cidade), fabrica de malhas. Tempo livre para almoço e compras,
podem visitar a cervejaria Baden Baden, e passear pelo Capivari, ou aproveitar o hotel.
Pernoite.

3º dia: 11/12 Campos do Jordão – Atibaia. (170 km / 3h)
Café da Manhã. Saída para Atibaia e visita e santa missa no Santuário de N. S. de
Schoenstatt. Continuação com a guia local e Tour panorâmico na rod. Fernão Dias
visitando: Arte com as mãos (artesanato e compras), tour panorâmico na região Lucas
Nogueira Garcez, lago do major e Parque Edmundo Zanoni. Acomodação no hotel,
jantar no hotel, noite livre. Pernoite. Hotel Faro Atibaia.
http://www.farohotel.com.br/atibaia

4º dia: 12/12 Atibaia – Holambra (93 km / 01h30 min)
Café da Manhã. City tour pela manhã em Atibaia com a guia local, caminhada no centro
histórico com tour a pé visitando: Igreja do rosário, Igreja da matriz, Museu S. João B.
Conti e mercado municipal, ao longo do caminho passamos pelo Casarão Julia Ferraz.
Parada para almoço por volta das 12h00, após o almoço saída para Holambra, a cidade
das flores. Acomodação no hotel e pernoite. Parque Hotell Villa de Holanda
www.villadeholandaparquehotel.com.br

5º dia: 13/12 Holambra
Café da Manhã. City tour em Holambra com guia local, visita a uma fazenda de rosas e
em seguida fazenda de crisântemos, onde os visitantes tiram fotos no meio das
plantações de flores. Posteriormente visita ao museu da imigração e moinho (maior
moinho da América Latina). Tempo para o Almoço e Após almoço visita ao Rancho da
Cachaça e depois ao centro de compras, shopping das flores e plantas e por volta das
17hs tempo para o chá da tarde na confeitaria do lago. Retorno ao hotel e Pernoite.

6º dia: 14/12 Holambra – Aparecida – Santuário Nacional. ( 260 km/ 3h)
Café da manhã e saída para visita ao Santuário Nacional em Aparecida. Chegada em
Aparecida e visita ao santuário, Tempo para orações, para conhecer as salas das
promessas, dos milagres. Torre do Mirante, ou andar no bondinho até o Morro da Via
Sacra, onde podem admirar a vista panorâmica de Aparecida. Acomodação no hotel,
jantar e pernoite. Hotel Rainha do Brasil. http://a12.com/hotel/

7º dia: 15/12 Aparecida – Penedo – Niterói – Cabo Frio . (500 km)
Café da Manhã. Sairemos do hotel as 10h. E seguiremos até Penedo – visita a praça e
tempo livre para o almoço. As 15h continuaremos o retorno para Niterói – Cabo Frio.

Preço inclui:
-Hospedagem em Hotéis 3 e 4 estrelas, com café da Manhã.
- 02 Jantares no hotel (Atibaia e Aparecida)
- Ônibus de turismo, com ar, banheiro e frigobar.
- Guia de turismo acompanhante.
- Guias de turismos locais em Campos do Jordão, Atibaia e Holambra.
- Seguro Viagem
- Tickets para entrada Museu e Moinho - Holambra
- Kit Pallottitour.

Preço não inclui:
-Passeios não mencionados, despesas de caráter pessoal, almoço e bebidas.

Valores para saída com mínimo de 40 pessoas:
Apartamento
Individual
Duplo
Triplo

Preço por Pessoa.
R$ 2.400,00 Reais ou 12x de 200,00 Reais
R$ 1.850,00 Reais ou 12x 154,16.
R$ 1740,00 Reais Ou 12x de 145,00 Reais.

Pagamentos
- Transferência Bancária, Deposito Bancário (Banco do Brasil).
- Parcelamos em 12x (parcelas fixas de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018.)

