Rodoviário 05 dias | 03 noites – Grupo Lucretur
De 11/09/2019 a 15/09/2019 – Saída de Braço do Norte SC

Campos do Jordão | Holambra | Atibaia
Com festas das flores e morango
Sobre o destino: Considerada a maior exposição de flores da América Latina, a Expoflora
tornou-se um produto turístico de extrema importância e ambiente ideal para a realização de
grandes negócios. São mais de 2.500 variedades de flores e plantas, arranjos florais, mini
sítio, passeio turístico, comidas típicas entre outras atividades.
Neste roteiro apreciaremos a famosa "Parada das Flores"; um equipamento especialmente
projetado para a festa é responsável pelo espetáculo da "Chuva de Pétalas". O canhão lança
150 quilos de pétalas de flores no ar, garantindo um show inesquecível! Crianças, jovens,
adultos, idosos, famílias inteiras com os olhos fixos no céu, mãos espalmadas "colhendo"
pétalas no ar. Diz a lenda que quem consegue pegar uma pétala antes que ela caia no chão
tem seus desejos realizados.
1º DIA (quarta-feira): BRAÇO DO NORTE SC | CAMPOS DO JORDÃO SP
1029 km
Apresentação e embarque as 13:00h em local a combinar; em ônibus Leito total, totalmente
equipado com completo serviço de bordo com destino a Campo do Jordão, conhecida como a
Suíça Brasileira, é uma famosa estação climática do estado de São Paulo localizada na Serra
da Mantiqueira. Na cidade também se destaca a arquitetura de suas construções.
Pernoite em deslocamento.

2º DIA (quinta-feira): CAMPOS DO JORDÃO SP | PINDAMONHANGABA SP
45 km
Chegada no início da manhã. Tão logo, seguiremos para o city tour, onde visitaremos a
cidade de Campos do Jordão localizada na Serra da Mantiqueira, a 1.700m acima do nível do
mar. Ela recebeu o título de Suíça Brasileira. Destacamos as Vilas Abernésia, Jaguaribe e
Capivari. Tempo livre para compras no variado comércio de malhas e chocolates.
Prosseguiremos para Pindamonhangaba. Pernoite em Pindamonhangaba.
3º DIA (sexta): PINDAMONHANGABA | (FESTA DO MORANGO) | CAMPINAS 212 km
Após o café da manhã, em horário a combinar, saída com destino à Atibaia, onde passaremos
o dia curtindo a Festa do Morango, lindos arranjos de flores e de frutas. No final da tarde, em
horário a combinar, seguiremos viagem até Campinas SP. Acomodação e jantar no hotel.
Pernoite em Campinas.
4º DIA (sábado): CAMPINAS SP | (FESTA DAS FLORES) | CAMPINAS SP
80 km
Após café da manhã, 8:30h saída com destino a Holambra para visita a Expo flora – Festa
das Flores. Considerado o maior “show” da natureza na América Latina com exposição de
arranjos florais e paisagismo, danças folclóricas, culinárias e artesanato holandês, chuva de
pétalas, além de outras atrações. No final da tarde, retorno a Campinas, jantar no hotel.
Noite a combinar. Pernoite em Campinas.
5º DIA (domingo):CAMPINAS SP | BRAÇO DO NORTE SC
918 km
Após o café da manhã, em horário a combinar, saída com destino a cidade de origem.
Chegada aproximadamente as 23:00h. Fim de nossos serviços.
INCLUI:











Passagem em ônibus Leito/ Leito com completo serviço de bordo;
Lanche no início da viagem;
01 noite de hospedagem em Pindamonhangaba em apartamento duplo com café da
manhã;
02 noites de hospedagem em Campinas em apartamento duplo com café da manhã;
02 jantares no hotel em Campinas;
City tour em Campos do Jordão com guia local credenciado pelo ministério de turismo;
Ingresso a Expo flora em Holambra;
Ingresso para passeio ao Canteiro de Flores em Holambra;
Ingresso a Festa das Flores e Morango em Atibaia;
Guia coordenador Lucretur Turismo credenciado pelo ministério do turismo
acompanhando o grupo desde o embarque em Braço do Norte SC.

NÃO INCLUI:










Alimentação (média de R$ 80,00/dia);
Despesas pessoais;
Compras de lembranças e artesanatos locais;
Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário;
Serviço de mensageiros no hotel; (Carregadores de malas);
Eventuais pernoites extras que não estejam descritas na programação;
Passagem aérea de retorno antecipado ou não e em qualquer situação (Por se tratar de
viagem rodoviária);
Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja
expressamente citado como incluído no roteiro;
Tudo que não constar como incluído.

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR!

HOTEL PREVISTO:
12 setembro 2019
Hotel Sleep inn Pindamonhangaba SP
https://bit.ly/2WSYaDF
Telefone: (12) 3550-0663
Endereço: Av. Dr. Francisco Lessa Júnior, 2385 - Nossa Sra. do P. Socorro Pindamonhangaba
13 e 14 setembro 2019
Hotel Golden Park Viracopos Campinas SP
https://bit.ly/2xCtETz
Telefone: (54) 2521-8988
Endereço: R. Antônio Luchiari, 900 - Distrito Industrial, Campinas - SP, 13054-066
A Lucretur viagens e os hotéis não se responsabilizam por valores, objetos e equipamentos,
salvo aqueles que são entregues à guarda do Hotel.
Eventualmente, se por algum motivo alheio a vontade da Lucretur viagens, a mesma
poderá substituir algum hotel acima, por outro da mesma categoria sem prejuízo aos
passageiros.
INVESTIMENTO:
VALOR POR PESSOA ADULTO (Em quarto duplo): R$ 1.345,00
VALOR POR PESSOA ACIMA 60 ANOS (Em quarto duplo): R$ 1.295,00
Para pagamento à vista: 5% desconto.
Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou boleto bancário.
Valores válidos para no mínimo 30 pagantes
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:


Identidade (RG) emitido com menos de dez anos;



Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização
judicial (por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores
da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO.
Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum
responsável viajando com o mesmo. NÃO. É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE
NASCIMENTO.



O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer
reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira
responsabilidade do passageiro.

LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Fones: + 55 (48) 3658-3788 | 9.8406-0266

lucretur@lucretur.com.br

Rua: Nereu Ramos, 1580 | SL 03 - Bairro Centro
88.750-000 Braço do Norte – SC

www.lucretur.com.br

