CALDAS NOVAS & DIVINO PAI ETERNO EM TRINDADE-GO com BRASÍLIA-DF
EM CALDAS NOVAS HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA NO HOTEL HOT SPRINGS COM EXCLUSIVA BANHEIRA TERMAL DENTRO DA UNIDADE E PERNOITE
EM TRINDADE COM VISITA DO SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO COM CITY TOUR COMPLETO DA CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA-DF
05/06 a 11/06/2022 - 7 DIAS | AÉREO + TERRESTRE | COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS
SOBRE OS DESTINOS » Caldas Novas é uma cidade, de quase 95 mil habitantes, no centro do Brasil conhecida pelos seus banhos termais. As
suas piscinas naturais e artificiais vão de parques temáticos a spas. No centro, a Nossa Senhora das Dores é uma igreja bem preservada do
século XIX. É conhecido no mundo inteiro por ser a maior estância hidrotermal do mundo, possuindo águas que brotam do chão em temperaturas
que variam de 20° a 60°. Divino Pai Eterno - Trindade, a capital da Fé de Goiás, recebe romeiros de todos os cantos do mundo e oferece roteiro
turístico religioso que contempla a beleza natural e a força da devoção. Brasília, inaugurada como capital do Brasil em 1960, é uma cidade
planeada que se distingue pela sua arquitetura branca e moderna, essencialmente concebida por Oscar Niemeyer. Disposta em forma de avião, a
sua "fuselagem" é o Eixo Monumental, 2 avenidas amplas flanqueadas por um enorme parque. No "cockpit" encontra-se a Praça dos Três
Poderes, cujo nome provém das 3 agências do governo que a rodeiam. Sem dúvida é a melhor opção para você aproveitar uns dias, na
região do centro-oeste do Brasil e na melhor época, com todo o cuidado e apoio necessários para sua segurança e encantamento!

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
05/06/22 (1º Dia, Domingo) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / GOIÂNIA (AÉREO) // GOIÂNIA / CALDAS NOVAS-GO (RODO 180 km):
Conforme parte aérea confirmada (sujeito a alteração), apresentação até às 03:50h no Aeroporto Internacional de Porto Alegre/RS para
preparativos de embarque a São Paulo (Congonhas) para conexão com o voo a Goiânia-GO. Chegada em torno das 10:00h, desembarque e
recepção para traslado ao hotel de Caldas Novas, com chegada prevista a partir das 13:00h. Almoço de chegada incluído (sem bebidas),
ocupação dos aptos a partir das 14:00h e restante do tempo livre para descansar ou aproveitar a infraestrutura do hotel que descrevemos no 2º
dia. Diárias com pensão completa, exceto o almoço de saida e livre uso das piscinas e demais aéreas do hotel. À noite, jantar incluído (sem
bebidas). Hospedagem.
06/06/22 (1º Dia, Segunda) CALDAS NOVAS - HOTEL HOT SPRINGS: Café da manhã e demais refeições inclusas (pensão completa), sem
bebidas, no restaurante do hotel e dentro dos horários estabelecidos, atendendo os protocolos de biossegurança sanitário-epidemiológico nas
refeições e todo o complexo do hotel. Apresentação do hotel: Localizado na região mais privilegiada de Caldas Novas, o HotSprings B3 Hotels
conta com a melhor infraestrutura e o melhor parque aquático da cidade. São seis piscinas de águas termais e uma piscina de hidromassagem,
todas com temperaturas que variam de 45°C a 51°C, além de uma piscina grande de água fria. O HotSprings também mantém uma série de
serviços exclusivos para seus clientes, incluindo: restaurante, brinquedoteca, varanda de jogos, quadra poliesportiva, sala de eventos etc. para
garantir a diversão e o excelente atendimento. Consulte com o seu guia ou com a equipe do hotel para serviços opcionais (pagos à parte) de SPA
com Salas para Massagens com ofurô e salão de beleza, tudo pensado para garantir complementar o conforto e relaxamento. Hospedagem.
07/06/22 (2º Dia, Terça) CALDAS NOVAS - HOTEL HOT SPRINGS: Café da manhã e demais refeições inclusas (pensão completa), sem
bebidas, no restaurante do hotel e dentro dos horários estabelecidos, atendendo os protocolos de biossegurança sanitário-epidemiológico nas
refeições e todo o complexo do hotel. Dia livre para atividades pessoais independentes para aproveitar a infraestrutura do hotel e seus serviços
exclusivos para os hóspedes. Consulte com o seu guia ou com a equipe do hotel para serviços opcionais (pagos à parte) de SPA com Salas para
Massagens com ofurô e salão de beleza, tudo pensado para garantir complementar o conforto e relaxamento. O hotel é bem central, possibilita
realizar caminhadas pela Rua do Balneário até o Shopping Tropical, sem esquecer-se de visitar as feirinhas do centro ou realizar o Passeio de
Trenzinho ao final da tarde. Hospedagem.
08/06/22 (4º Dia, Quarta) CALDAS NOVAS - HOTEL HOT SPRINGS: Café da manhã e demais refeições inclusas (pensão completa), sem
bebidas, no restaurante do hotel e dentro dos horários estabelecidos, atendendo os protocolos de biossegurança sanitário-epidemiológico nas
refeições e todo o complexo do hotel. Dia livre para atividades pessoais independentes para aproveitar a infraestrutura do hotel e seus serviços
exclusivos para os hóspedes. Consulte com o seu guia ou com a equipe do hotel para serviços opcionais (pagos à parte) de SPA com Salas para
Massagens com ofurô e salão de beleza, tudo pensado para garantir complementar o conforto e relaxamento. O hotel é bem central, possibilita
realizar caminhadas pela Rua do Balneário até o Shopping Tropical, sem esquecer-se de visitar as feirinhas do centro ou realizar o Passeio de
Trenzinho ao final da tarde. Hospedagem.
09/06/22 (5º Dia, Quinta) CALDAS NOVAS - HOTEL HOT SPRINGS: Café da manhã e demais refeições inclusas (pensão completa), sem
bebidas, no restaurante do hotel e dentro dos horários estabelecidos, atendendo os protocolos de biossegurança sanitário-epidemiológico nas
refeições e todo o complexo do hotel. Dia livre para atividades pessoais independentes para aproveitar a infraestrutura do hotel e seus serviços
exclusivos para os hóspedes. Consulte com o seu guia ou com a equipe do hotel para serviços opcionais (pagos à parte) de SPA com Salas para
Massagens com ofurô e salão de beleza, tudo pensado para garantir complementar o conforto e relaxamento. O hotel é bem central, possibilita
realizar caminhadas pela Rua do Balneário até o Shopping Tropical, sem esquecer-se de visitar as feirinhas do centro ou realizar o Passeio de
Trenzinho ao final da tarde. Hospedagem.
10/06/22 (6º Dia, Sexta) CALDAS NOVAS / TRINDADE (DIVINO PAI ETERNO) (RODO 190 Km): Café da manhã no hotel e livre até o check out
– 11:00h. Desocupação dos aptos e embarque para viagem rodoviária a Trindade-GO. Almoço não incluído no trajeto. Chegada, pela Rodovia
dos Romeiros a partir das 15:30h, diretamente ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno para visita e participação de uma missa. O Santuário
Basílica do Divino Pai Eterno fica na região Centro-Oeste do país, em Goiás, no coração do Brasil, a 18 km da capital do estado - Goiânia. O
Santuário ocupa a área central da cidade de Trindade, conhecida como capital da fé dos goianos. Em momento oportuno traslado ao hotel para
pernoite, com jantar incluído (sem bebidas). Pernoite no Trindade Plaza Hotel ou similar. Hospedagem.
11/06/22 (7º Dia, Sábado) TRINDADE / BRASILIA (RODO 210 Km) // BRASÍLIA / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel.
Traslado até a capital federal – Brasília. Chegada a partir das 11:00h, para city tour com guia local, a fim de rever ou conhecer os principais
pontos turísticos da planejada e excêntrica capital do Brasil! Brasília, única cidade no mundo construído no século XX a ser eleito Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO! Passeio com parada para almoço (não incluído) e para aproveitar cada instante e sentir como é estar numa cidade
projetada para servir de modelo, no contexto de modernidade com respeito ao meio-ambiente. Acompanhando de experto guia local teremos
visitas panorâmico-externas e paradas para fotos dos seguintes locais: Torre de Televisão, Palácio do Buriti, Memorial JK (visita com ingresso),
Quartel General do Exército, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Congresso Nacional,
Palácio do Itamaraty, Palácio da Justiça, Praça dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), Espaço Lúcio Costa, Palácio da Alvorada,
Ponte JK. O passeio termina em torno das 17:30h no Aeroporto Internacional de Brasília para viagem aérea de retorno, em voo direto de Brasília
a Porto Alegre, onde a chegada esta prevista às 22:30h. FIM DOS SERVIÇOS.

CALDAS NOVAS & DIVINO PAI ETERNO EM TRINDADE-GO com BRASÍLIA-DF
05/06 a 11/06/2022 - 7 DIAS | AÉREO + TERRESTRE | COM GUIA DESDE POA/RS
SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Ticket aéreo na classe econômica, em voo regular, LATAM POA /SÃO PULO / GOIÂNIA e BRASILIA/POA.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg.
-Para a parte rodoviária, viagem e passeios em Ônibus, semileito 2X2, equipado com 42 poltronas, gabinete sanitário, ar-condicionado etc.
-1 motorista experiente no roteiro, devidamente uniformizado, com hospedagem e alimentação para todos os traslados e passeios.
-05 noites de hospedagem, no Hotel Hot Springs de Caldas Novas-GO, em apto luxo single, duplos ou triplos.
-Pensão completa (café da manhã, almoço e jantares - sem bebidas) servidos no restaurante do hotel Hot Springs.
-01 noite de hotel, no Hotel Liguori ou similar, de Trindade-GO em apto standard single, duplos ou triplos.
-01 café da manhã e jantar (sem bebidas) servidos no restaurante do hotel de Trindade-GO.
-City tour com transporte e guia local para conhecer os principais pontos turísticos de Brasília.
-Guia acompanhante da Operadora, credenciado na EMBRATUR, desde o primeiro até o último dia da viagem.
-Bolsa pequena de viagem, 2 etiquetas para as bagagens (despachada e de mão) + Kit proteção COVID (não são medicamentos).
-Seguro de viagem nacional de R$ 30.000,00 até 80 anos de idade (consultem adicional para 81 a 85 anos). NÃO COBRE COVID (consultem).
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Assentos preferenciais na parte aérea e rodoviária, maleteiros nos aeroportos/hotéis e bagagem extra (é permitido 1 mala de até 23 kg).
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, museus e/ou outros atrativos quando não mencionados como serviços incluídos.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas, como wifi, lavanderia, telefonemas etc.
-Noites adicionais para entrada/saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou volta.
-Gastos com segunda via do RG ou Carteira Funcional, outras documentações que poderão ser solicitadas atestando sua condição de saúde.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação e traslados até os pontos de embarque/desembarque.
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: R$ 11 por dia / 61 a 80 anos: R$ 20 por dia / limite de 80 anos.

VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
APTO DUPLO ou TRIPLO STD : R$ 3.590,00 referentes a serviços incluídos + taxas e impostos inclusos.
APTO INDIVIDUAL STANDARD: R$ 4.820,00 referentes a serviços incluídos + taxas e impostos inclusos.
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)Valores dos serviços incluídos conforme roteiro, com taxas e impostos.
b)Crianças (INF) de 0 a 2 anos não pagam e deverão viajar no colo dos progenitores, parentes ou babás.
c)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
d)Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.

e)Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
f)Siglas: STD = STANDARD | USD = $ DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque/pix) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X no boleto, devendo ser quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque.
Valores, formas de pagamento e condições sujeitos a alteração sem prévio aviso, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva
prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, serão necessários assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
HOTEL CONFIRMADO »
05/06 a 10/06/22 - Caldas Novas/GO - Hotel Hot Springs: https://www.hotsprings.com.br
10/06 a 11/06/22 - Trindade/GO - Hotel Liguori: http://www.liguorihotel.com.br/hotel
-Os quartos são de categoria luxo e standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 15:30h e 16:00h e o check out é entre às 13:00h a 13:30h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras.
PARTE AÉREA CONFIRMADA - BLOQUEIO LATAM - LOC XZNEQY »
05/06/21 - LA 3048 06:20 07:40 POA CGH (Porto Alegre / São Paulo-Congonhas)
05/06/21 - LA 3460 08:15 09:55 CGH GYN (São Paulo-Congonhas / Goiânia)
11/06/21 - LA 3087 19:45 22:20 BSB POA (Brasília / Porto Alegre)
Franquias: Bagagem de mão = 10 kg e bagagem despachada = 23 kg.
Cia. Aérea, voos e horários sujeitos a alterações até a confirmação do bloqueio.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer
outro documento com foto com validade em todo o território brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.
PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19 » Oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou
protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim
de garantir a melhor experiência.

CALDAS NOVAS & DIVINO PAI ETERNO EM TRINDADE-GO com BRASÍLIA-DF
05/06 a 11/06/2022 - 7 DIAS | AÉREO + TERRESTRE | COM GUIA DESDE POA/RS
PASSEIOS OPCIONAIS EM CALDAS NOVAS-GO
City Tour: Neste passeio pela cidade o turista fica por dentro da descoberta das fontes termais e tem a possibilidade de conhecer toda a história
da maior estância hidrotermal do mundo. O city tour reúne os principais pontos turísticos da cidade e as tradicionais compras.
Jardim Japonês: O Jardim Japonês é um local que possui forte energia espiritual. É um passeio pelas tradições dos monges budistas que, desde
o século XII, que utilizavam espaços especiais para fazer suas orações e meditações. Por isto, usaram elementos da natureza, como as pedras,
as plantas e a água, fazendo arranjos os mais diversos.
O local foi construído na área da sede de uma antiga fazenda goiana da qual foram preservados objetos e instalações características da
colonização da região. As antigas moendas de cana-de-açúcar, as rodas d’água, os carros de boi, entre outros, estabelecem um interessante
contraste com a suavidade da cultura oriental. Valor do ingresso por pessoa: R$ 5,00 (sujeito a alteração).
Cachaçaria: A Cachaça Vale das Águas Quentes, produzida nesta região, segue os padrões de qualidade e a tradição dos antigos alambiques
de cobre das fazendas coloniais, envelhecida naturalmente em barris de madeira nobre. A sede da Cachaçaria Vale das Águas Quentes
proporciona a seus visitantes a oportunidade de presenciar o processo de fabricação dos produtos, a degustação e uma viagem ao passado do
Brasil dos engenhos, dentro de uma estrutura arquitetônica rústica e aconchegante, com seus jardins e a Capela ao fundo. A Cachaçaria Vale das
Águas Quentes também produz licores artesanais de frutas típicas do cerrado, além de licores à base de creme de leite semelhante aos Irish
Cream apreciados na Europa. Visite www.cvaq.com.br e saiba mais.
Doces Caseiros: Os tradicionais doces caseiros produzidos artesanalmente em tachos de cobre, no fogão a lenha, ainda são produzidos em
Caldas Novas, mantendo a tradição das famílias doceiras!
Os doces são encontrados em diversas formas: Em compota, cristalizados, em calda, e utilizando frutos típicos do Cerrado. Entre as várias
opções, encontraremos os tradicionais como “Doce de leite, doce de abóbora, doce de abacaxi” até os mais exóticos como “doce de tomate, doce
de queijo e doce de jiló”. Na visitação ao varejo não perca a oportunidade de degustá-los!
Shopping Serra Verde: Tradicional ponto de visitação com grande variedade de presentes, o Shopping Serra Verde possui um variado mix de
produtos. A diversidade é sua característica! Além de malharia, vinhos, jóias, semi jóias, chocolates, objetos de arte e decoração de várias partes
do mundo, o visitante encontrará lembranças de nossa região. E para tornar a sua visita ainda mais agradável, o local conta com uma cafeteria
para apreciar guloseimas da região, sucos variados e o marcante “café gelado”.
Casarão dos Gonzaga: É uma das construções mais antigas da cidade, fazendo parte da história de Caldas Novas, preservando um ambiente
de características típicas de uma pequena fazenda do interior goiano. Hoje abriga um acervo de peças antigas e também Espaço Cultural. Visitar
o Casarão é voltar ao passado, conhecer um pouco mais de nossa história, apreciando um café quentinho preparado no fogão a lenha, na
cozinha de época!
Lagoa Quente: É considerado o ponto de descoberta das águas quentes na região, possuindo grande importância histórica. O local possui um
excelente parque aquático com toda estrutura para adultos e crianças.
Local da descoberta das águas quentes e único ponto da cidade em que o visitante poderá observar uma fonte termal com água “brotando do
solo” a uma temperatura de até 57º, como é o caso do “Poço do Cozinha Ovos”!! É um dos locais mais bonitos de Caldas Novas, com bosques,
piscinas termais, toboáguas, sauna, quadras esportivas, playground infantil, lanchonetes e restaurante.
Hot Park: Referência na região, o Hot Park é considerado o maior parque aquático do Brasil. Possui ampla estrutura para todas as idades!
O local é bastante radical e possui área de 22 mil m², com equipamentos radicais. Algumas das atrações do parque são o Giant Slide, um
escorregador gigante, o Lazy River, única corredeira de água quente do mundo e dois conjuntos de toboágua: o Acqua River – o primeiro no
Brasil a utilizar esteira para descida; possui três pistas em uma descida de 17,2 metros de altura, feitas em bóias – e o Acqua Race – três pistas
onde você desliza atingindo velocidade de 25 a 30 km/h. Dentro do Hot Park está o Clubinho das Crianças, um parque inteiro dedicado aos
pequenos, com piscinas e mini toboáguas. Aqui, a criançada se diverte sob a orientação de profissionais preparados para lidar com o público
infantil. Uma novidade está agitando o Hot Park: É o Halfpipe – toboágua gigante em forma de “U”, com 13 metros de altura, único na América
Latina. São 20 segundos de adrenalina pura.

