
 

Divino Pai Eterno 
Natal, Caldas Novas, Hot Park, Goiânia, Natal  

Período: 12 a 17 de Julho de 2022 
Programação:  
(12/07 – Terça-feira): Às 23:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador 
Aluízio Alves  
 

1º DIA (13/07 – Quarta-feira): Embarque as 03:00hs no voo Latam LA 3375 / 3538 com destino à 
Goiânia (GO). Previsão de chegada às 12:20hs. Após desembarque, seguiremos viagem com 
destino à Caldas Novas (GO) onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme 
reserva) no Rio das Pedras Thermas Hotel ou similar. Tarde livre para descanso e banho de águas 
quentes nas piscinas do hotel. Programação noturna a combinar 
 

2º DIA (14/07 – Quinta-feira): Dia livre para atividades independentes. Sugerimos ao grupo ida à Hot 
Park – localizado na Pousada do Rio Quente (Entrada opcional, não incluso no pacote). Retorno ao 
hotel em horário a combinar 
 

3º DIA (15/07 – Sexta-feira): Às 08:00hs saída para visita ao Jardim Japonês, Mirante Serra Verde, 
Igreja Matriz, entre outros. Após almoço, saída Caldas Novas / Goiânia (GO) tarde em viagem com 
previsão de chegada às 17:00hs. Acomodação em aptos duplos e triplos (conforme reserva) no Hotel 
Amuarama ou similar.  
 

4º DIA (16/07 – Sábado): Às 08:00hs saída para visita ao Santuário do Divino Pai Eterno em 
Trindade (GO) para participarmos das atividades religiosas (Missas e compras de artigos religiosos). 
Retorno a Goiânia em horário a combinar  
 

5º DIA (17/07 – Domingo): Pela manhã, faremos city tour panorâmico conhecendo o Teatro Rio 
Vermelho, Centro Cultural Marieta Telles, Bosque dos Buritis, Prefeitura Municipal, entre outros. Às 
12:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto de Santa Genoveva onde 
embarcaremos às 14:25hs no voo LATAM LA 3539 / 3562 com destino à Natal (RN). Previsão de 
chegada as 00:20hs do dia 18/07. Fim dos nossos serviços   
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 

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

 Bilhete aéreo LATAM (NATAL / GOIANIA / NATAL); 

 02 diárias no Rio das Pedras Thermas Resort ou similar; 

 02 diárias no Hotel Amuarama ou similar; 

 Pensão completa: Café da manhã, almoço e jantar; 

 Guia acompanhante; 
 

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 

 Extras de qualquer natureza que não estejam mencionados nesse roteiro. 
 

PREÇO POR PESSOA (Aéreo + traslado + Hospedagem): 
 Apto duplo/triplo: R$ 5.300,00 parcelado em 10x R$ 530,00;   

 *A excursão poderá ser paga nos cartões Visa e Mástercard. 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: (84) 3221-2088 / 9988-8633    
     E-mail: avellartour@ig.com.br 

Site: www.avellartour.com.br   
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