CAMPOS DO JORDÃO
São Paulo, Campos do Jordão, Canção Nova, Aparecida do Norte
Período: 03 a 07 de Junho de 2021
Programação:
1º DIA (03/06 – Quinta-feira): Às 03:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional
Governador Aluízio Alves para embarque às 05:00hs no Vôo LATAM LA3159 / 3510 com
destino à São Paulo (SP). Previsão de chegada às 11:30hs. Após desembarque traslado
aeroporto / Hotel São Paulo Inn onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (conforme
reserva). Tarde dedicada ao comércio da Rua 25 de Março, Zé Paulino, Braz, entre outros.
Programação noturna: Sugerimos ao grupo Bar da Brahma (Opcional)
2º DIA (04/06 – Sexta-feira): Manhã dedicada ao comércio da Rua 25 de Março, Zé Paulino,
Braz, entre outros. Às 12:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Campos do
Jordão (SP) onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) na
Pousada das Hortência ou similar. Programação noturna: Sugerimos ao grupo sequência de
Fondue no Restaurante Krokodillo
3º DIA (05/06 – Sábado): Às 08:00hs saída para visita à basílica de Nossa Senhora Aparecida
(missa) e tempo livre para compra de artigos religiosos. À tarde, faremos visita à Canção Nova.
Retorno ao hotel em Campos do Jordão no final da tarde. Programação noturna: Sugerimos
bares e restaurantes no bairro Capivari.
4º DIA (06/06 – Domingo): Ás 08:00hs saída para city tour panorâmico onde conheceremos o
teleférico, comércio de malhas, mosteiro das irmãs Beneditinas, casas de chocolates, entre
outros. Programação noturna a combinar
5º DIA (07/06 – Segunda-feira): Às 10:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao
Aeroporto de Congonhas para embarque às 17:55hs no vôo LATAM LA 3428 / 3158 com
destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 22:55hs. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Ônibus ou micro a disposição do grupo para o trecho a ser visitado;
 01 diária no Hotel São Paulo Inn em São Paulo (SP);
 03 diárias na Pousada das Hortência ou similar em Campos do Jordão;
 Bilhete aéreo voando (NATAL/SÃO PAULO/NATAL);
 Guia de Turismo acompanhante (Embratur).
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 casas noturnas, etc;
PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre + Aéreo voando LATAM – Sujeito a alteração e reajuste):
 Apto. duplo: R$ 3.100,00 em 10x de R$ 310,00 (cheque ou cartão);
 Apto triplo: R$ 2.800,00 em 10x de R$ 280,00 (cheque ou cartão);
A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Visa, Hiper e Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: Tel (84) 3221-2088 / 99988-8633
Site: www.avellartour.com.br / Email: avellartour@ig.com.br

