Réveillon 2022
Serra da Mantiqueira
Natal, São Paulo, Poços de Caldas, Aparecida do
Norte, Canção Nova, Campos do Jordão
26 de dezembro a 02 de janeiro de 2023
Programação:
1º DIA (26/12 – Segunda-feira): Às 00h30 apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador
Aluízio Alves para embarque às 03h10 no voo LATAM LA 4652 com destino à São Paulo – Guarulhos.
Previsão de chegada 06h35. Após desembarque, saída em viagem com destino à Poços de Caldas (MG)
onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística.
Tarde livre para atividades independentes. Almoço e jantar (Incluso no pacote) Pernoite
2º DIA (27/12 – Terça-feira): Às 09h00 saída para city tour panorâmico visitando a Fonte dos Amores,
Cachoeira Véu de Noiva, Casa da Cultura, Museu Histórico e Geográfico, Parque Japonês, entre outros.
Almoço e jantar (Incluso no pacote). Retorno ao hotel no final da tarde. Programação noturna a combinar.
3º DIA (28/12 – Quarta-feira): Dia livre para visita as lojas de cristais, doces, artesanato local, entre
outras. Almoço e jantar (Incluso no pacote). Programação noturna a combinar.
4º DIA (29/12 – Quinta-feira): Às 12h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Campos do
Jordão (SP). Previsão de chegada às 18h00 onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva) em hotel categoria turística. Programação noturna: Bares e restaurantes do Bairro do
Capivari
5º DIA (30/12 – Sexta-feira): Às 09h00 saída para city tour panorâmico onde conheceremos o teleférico,
comércio de malhas, mosteiro das irmãs Beneditinas, casas de chocolates, entre outros. Almoço (não
incluso no pacote). Tarde dedicada as compras e passeios pela linda cidade. Programação noturna:
Centrinho Capivari com seus aconchegantes restaurantes, bares e pizzarias.
6º DIA (31/12 - Sábado): Pela manhã, saída para visitarmos à basílica de Nossa Senhora Aparecida
(missa) e tempo livre para compra de artigos religiosos, Museu de Cera, Cinema onde assistiremos a
história da aparição de Nossa Senhora Aparecida em 3D, Cidade do Romeiro para conhecermos o local
onde a Santa apareceu, entre outras coisas. Após almoço (Não incluso no pacote), visita a Canção Nova.
Retorno ao hotel em Campos do Jordão a combinar. Programação noturna: Festa de réveillon com queima
de fogos
7º DIA (01/01: Domingo): Manhã livre para descanso e atividades independentes. À tarde, sugerimos ao
grupo visita ao Parque Amantikir (Ingresso não incluso). Programação noturna a combinar

8º DIA (02/01 – Segunda-feira): Às 09h00 acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto
Internacional de Guarulhos para embarque às 14h55 no voo LATAM LA 3288 com destino à Natal (RN).
Previsão de chegada às 18h05. Fim dos nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:

•

•
•

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:

•
•
•

Micro-Ônibus de turismo com ar;
03 diárias em hotel categoria em Poços de
Caldas (MG) com pensão completa;
04 diárias em Hotel categoria turística em
Campos do Jordão (SP);
Festa de réveillon com ceia e queima de fogos;
Bilhete
aéreo
LATAM:
Natal/São
Paulo/Natal;

•

Guia acompanhante (EMBRATUR).

Extra de qualquer natureza que não
esteja mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA (Parte terrestre + Parte Aérea voando LATAM – Sujeito a reajuste sem aviso
prévio):
• Apto duplo: R$ 6.500,00 ou 10x R$ 650 ,00 (Cartão de credito e debito);
• Apto Triplo: R$ 6.400,00 ou 10x R$ 640,00 (Cartão de credito e debito);
*A excursão poderá ser paga em ate 10 vezes no cartão, Pix ou Transferencias bancarias .
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633
Site: www.avellartour.com
E-mail: avellartour@ig.com.br

