
 

 

 
 

São Paulo, Aparecida do Norte, Campos do Jordão, Canção Nova. 

Período: 11 a 15 de Dezembro de 2022  
Programação: 
1º DIA (11/12 – Domingo): Às 05:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador 
Aluízio Alves para embarque às 07:35hs no Vôo LATAM LA 3758 com destino à São Paulo (SP). 
Previsão de chegada às 11:00hs. Após desembarque traslado aeroporto / com destino à Aparecida do 
Norte (SP). Chegada para almoço, em seguida faremos acomodação em aptos duplos e triplos (conforme 
reserva) no Hotel Fenician - Rua Vicente Pasin, R. Santa Rita, 208. Saída para visita à basílica de Nossa 
Senhora Aparecida. Programação noturna a combinar. Pernoite 
 

2º DIA (12/12 – Segunda-feira): Após café da manhã visita ao porto Itaguaçu passeio de balsa apresenta 
no Rio Paraíba do Sul os trechos onde o corpo e a cabeça da imagem da Padroeira do Brasil foram 
encontrados por pescadores. Com duração de 20 minutos. Programação noturna: A combinar  
 

3º DIA (13/12 – Terça-feira): Às 08:00hs saída para visita à Canção Nova. No trajeto parada no santuário 
Frei Galvão para visitação, tempo de visitação a combinar e segue com destino a Cação Nova. Retorno 
ao hotel no final da tarde em Aparecida. Programação noturna à combinar. 
 

4º DIA (14/12 – Quarta-feira): As 08:00hs saída com destino à Campos do Jordão para city tour 
panorâmico onde conheceremos o teleférico, comércio de malhas, mosteiro das irmãs Beneditinas, casas 
de chocolates, entre outros. Em seguida faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme 
reserva) em Pousada categoria turística. À noite vamos ao centro Capivari com seus bares e 
restaurantes aconchegantes. Pernoite. 
 

5º DIA (15/12 – Quinta-feira): As 12:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à São Paulo (SP) 
onde embarcaremos no vôo LATAM LA 4611/ 3030 às 18:05hs com destino à Natal (RN). Previsão de 
chegada às 23:20hs. Fim dos nossos serviços 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 

 Ônibus ou micro a disposição do 
grupo para o trecho a ser visitado;  

 03 diárias em Hotel Fenician  
em Aparecida do Norte ou Similar; Com café 
da manhã e jantar; 
01 diárias em Campos do Jordão em 
Pousada Categoria Turística com café da 
manhã.; 

 Bilhete aéreo voando LATAM  
(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 + Parte aérea – Sujeita a alteração e reajuste): 

 Apto duplo: R$ 4.700,00 ou 10x R$ 470,00 (Cartão de Credito ou Debito); 

 Apto triplo: R$ 4.500,00 ou 10x R$ 450,00 (Cartão de Credito ou Debito); 
*A excursão poderá ser paga em todos os cartões nacionais e internacionais 
 

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

http://www.avellartour.com.br/

