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Rodo aéreo 08 dias | 07 noites – Grupo Lucretur 

De 21/06/2019 a 28/06/2019 – Saída de Florianópolis SC. 

 
GOIÂNIA | SANTUÁRIO PAI ETERNO | POUSADA DO RIO QUENTE 

CALDAS NOVAS & BRASÍLIA 
 

Roteiro programado 

 
Sobre o destino: A beleza exótica, o clima sempre ameno e a rica fauna e flora são o par 

perfeito para as nossas incríveis fontes de águas quentes do Brasil. Uma viagem especial à 
onde consorciamos o turismo com o religioso. Motivos para viajar são muitos: conhecer 

lugares novos, necessidade de descansar e até mesmo para despertar a fé. Venham conhecer 
conosco o nosso Brasil. 

 
1º DIA: (Sexta-feira) BRAÇO DO NORTE (SC) | GOIÂNIA (GO).                            VOO 
Apresentação na Agencia Lucretur às HS com destino ao aeroporto de Florianópolis, para 

embarque com destino a Goiânia no voo h, com destino a São Paulo/Goiânia, horário previsto 
para chegada em Goiânia às h, onde teremos a nossa espera no aeroporto, um ônibus 

totalmente equipado com ar condicionado, microfone, toalete, etc. que fará nosso traslado ao 
hotel e também, todos os nossos traslados no estado de Goiás. Acomodação no hotel. 
Pernoite. Pernoite em Goiânia. 

 
 

 



 

 

 
 
 

2º DIA: (Sábado) GOIÂNIA (GO) | TRINDADE | GOIÂNIA (GO)                         70 km                                           
Após o café da manhã, 09h00h, iniciaremos a City Tour em Goiânia, conhecendo os principais 

pontos turísticos. Após almoço, em horário a combinar, saída para Trindade onde teremos 
oportunidades de conhecer o Santuário Pai Eterno, e também participar da missa que 
geralmente aos sábados as 17:30hs é ministrada pelo Pe. Robson. À noite teremos como 

sugestão conhecer a feira da Lua, onde encontraremos uma boa comida Goiânia, artesanatos 
e produtos de diversos tipos e regiões de Goiás. Pernoite em Goiânia. 

 
3º DIA: (Domingo) TRINDADE (GO) / POUSADA DO RIO QUENTE (GO)          204 km 
Após o café da manhã, saída com destino a Pousada do Rio Quente. Chegada prevista para as 

11h30hs.  Acomodação e almoço na Pousada. A tarde será livre para conhecermos o Parque 
das Águas Quentes, que brotam em abundância na Serra de Caldas Novas, com temperatura 

média de 37 graus. Pernoite na Pousada do Rio Quente. 
 
4º DIA: (Segunda-feira) POUSADA DO RIO QUENTE (GO)                                  0 km  

Dia livre para desfrutar das belezas do lugar. Desfrutando das Piscinas naturais e de toda 
infraestrutura que o Rio Quente Resorts oferece. A noite teremos todos os dias, uma 

programação especial que a equipe de recreação desenvolve para os hospedes; com shows e 
bailes com a banda Rio Quente. Pernoite na Pousada do Rio Quente. 
 

5º DIA: (Terça-feira) POUSADA DO RIO QUENTE (GO)                                         0 km 
Dia livre para desfrutar das belezas do lugar. Pernoite na Pousada do Rio Quente. 

 
6º DIA: (quarta-feira) RIO QUENTE | CALDAS NOVAS | BRASILIA (DF)          359 km 

Após o café da manhã, em horário a combinar, sairemos da Pousada do Rio Quente com 
destino a Brasília, passando por Caldas Novas para comprarmos artesanatos, doces, 
chocolates e também para breve visita à cidade. Chegada em Brasília para o jantar.  

Pernoite em Brasília. 
 

7º DIA: (Quinta-feira) BRASILIA | (DF)                                                             120 km 
Após café da manhã, faremos City Tour, conhecendo os principais pontos turísticos, tais 
como: Congresso Nacional, Catedral, Ministérios, Lago Paranoá, Palácio do Itamarati, etc. 

Noite a combinar. Pernoite em Brasília. 
 

8º DIA: (Sexta-feira) BRASILIA (DF) | FLORIANÓPOLIS (SC)                               VOO 
Manhã Livre. Quem desejar poderá conhecer a feira de artesanatos na Torre da TV que fica 
bem próximo ao hotel. Após almoço, 13:00h, saída do hotel com destino ao aeroporto, onde 

iniciaremos nossa viagem de regresso a Florianópolis. Ao chegar a Florianópolis, teremos um 
ônibus a nossa espera para retornarmos à Braço do Norte. 

 
INCLUI: 
       

 Passagem aérea em classe econômica Florianópolis | Goiânia: 
 Passagem aérea em classe econômica Brasília | Florianópolis; 

 Traslados aeroporto | hotel | aeroporto;  
 Ônibus de turismo durante os deslocamentos; 
 07 noites de hospedagem em hotéis de categorias superiores, sendo: 

 02 noites de hospedagem em Goiânia em apartamento duplo com café da manhã; 
 03 noites de hospedagem na Pousada do Rio quente em apartamento duplo com café 

da manhã;  
 02 noites de hospedagem em Brasília em apartamento duplo com café da manhã;  
 City tour em Goiânia e Brasília com guia local credenciado pelo ministério do turismo; 

 Guia coordenador Lucretur Turismo credenciado pelo ministério do turismo 
acompanhando o grupo desde o embarque em Braço do Norte SC. 

 Kit viagem Lucretur turismo. 



 

 

 
 
 

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; 
 Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens; 

 Serviço de mensageiros nos hotéis; (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 em grupo); 
 Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja 

expressamente citado como incluído no roteiro; 
 Tudo que não constar como incluído. 

 

HOTÉIS PREVISTOS: 
 

 
21 e 22 junho 2019                                  Hilton Garden Inn Goiânia 

    www.atlanticahotels.com.br/hotel/hilton-garden-inn-goiania/623135      

    Telefone: (62) 3235-5600 | Endereço: R. 22, 122 - St. Oeste, Goiânia - GO, 74120-130 
 

23,24 e 25 junho 2019                  Pousada do Rio quente Resort  
    www.rioquente.com.br    Telefone: (64) 3453-6353 

    Endereço: Esplanada do Rio Quente GO, 75965-000 
 
26 e 27 junho 2019                        Carlton Hotel – Brasília DF 

    www.carltonhotelbrasilia.com.br    Telefone: (61) 3224-8819 
    Endereço: Setor Hoteleiro Sul Q. 5 Bloco G - Asa Sul, Brasília - DF, 70322-913 

 
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 (Em quarto duplo): R$ 0.000,00 
VALOR POR PESSOA (Em quarto Triplo): R$ 0.000,00 
 

PROMOCIONAL PARA MELHOR IDADE (ACIMA DE 60 ANOS). 
 

VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): R$ 0.000,00 
VALOR POR PESSOA (Em quarto Triplo): R$ 0.000,00 
 

Para pagamento à vista: 5% desconto.  
 

Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou boleto bancário. 
 
Valores válidos para no mínimo 30 pagantes 

 
 

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR!  

http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/hilton-garden-inn-goiania/623135
http://www.rioquente.com.br/
http://www.carltonhotelbrasilia.com.br/


 

 

 
 
 

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 
 


