EXPOFLORA DE HOLAMBRA-SP COM ÁGUAS DE LINDÓIA-SP E POÇOS DE CALDAS-MG
SÃO PAULO - HOLAMBRA – POÇOS DE CALDAS – ÁGUAS DE LINDÓIA – MONTE SIÃO – SERRA NEGRA
14/09 a 20/09/22 – 7 DIAS | AÉREO + TERRESTRE | GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS
SOBRE OS DESTINOS » Nesta inesquecível viagem teremos a oportunidade conhecer ÁGUAS DE LINDOIA-SP, cidade com cerca de 30 mil hab. está do
Circuito das Águas Paulista que conta com um popular balneário (Edison Brasil Tozzi Rizzo) cujas instalações oferece (pagos à parte) mais de 30 serviços
entre banhos de imersão, massagens, piscinas de água mineral, ducha escocesa, banho de argila, tudo isso em um espaço agradabilíssimo, cercado de
verdes e belos jardins projetados pelo paisagista Burle Marx. É uma ótima cidade para curtir a quietude do interior, com algumas lojinhas bacanas para as
famosas comprinhas. Oferece Lazer, Termalismo, Crenoterapia, Saúde e Beleza reunidos em só lugar. HOLAMBRA-SP: Reconhecida nacionalmente e
internacionalmente por seu potencial na produção de flores e plantas ornamentais, o que faz dela o maior exportador e expoente do setor na América Latina
e mundo afora; é celebrado todos os anos em agosto e setembro a famosa festa EXPOFLORA que teremos a oportunidade de prestigiar. POÇOS DE
CALDAS-MG, cidade com cerca de 150 mil hab., localizada ao Sul de Minas Gerais, conhecida como a terra da saúde e da beleza em função de suas águas
sulfurosas e radioativas, que chegam à superfície com temperatura de até 45°, faz parte do Circuito das Águas do Sul de Minas, com paisagens de serra
que no alto da Serra de São Domingos chega a 1.686 sobre o nivel do mar, com cachoeiras, parques e muito mais nos espera nesta bela cidade mineira.
MONTE SIÃO-MG: Conhecida como a “Capital Nacional do Tricôt” e pela fabricação das porcelanas azuis, as “únicas” do Brasil. Vamos?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO »

14/09/22 (1º Dia, Quarta) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO (AÉREO) // SÃO PAULO / ÁGUAS DE LINDÓIA / MONTE SIÃO (150 km):
Com pelo menos 2h de antecedência ao horário do voo, apresentação no Aeroporto Salgado Filho de POA/RS para viagem aérea a São
Paulo/SP. Chegada, recepção e traslado rodoviário em confortável ônibus panorâmico, acompanhado do guia da excursão durante toda
viagem. Check in no hotel. À tarde, faremos um breve passeio panorâmico pela cidade e logo após seguiremos para Monte Sião-MG,
conhecida como a “Capital Nacional do Tricôt” e pela fabricação das porcelanas azuis, as “únicas” do Brasil. Tempo para visitar as fabricas
de porcelanas, fábricas de tricôt e tempo para compras. Posteriormente, voltaremos para Águas de Lindóia, onde a chegada será em torno
das 18h00 - diretamente ao hotel. À noite, jantar incluído no restaurante do hotel. Hospedagem.
15/09/22 (2º Dia, Quinta) ÁGUAS DE LINDÓIA / SERRA NEGRA: Manhã livre para aproveitar as Águas Termo Minerais no Balneário
Municipal (custo à parte) sendo este Balneário, um dos mais importantes do Brasil, com água de qualidade mundialmente conhecida, ou
então para aproveitar as piscinas do hotel com água apenas aquecida. Após o almoço (incluído), saída com transporte e guia local em
viagem até SERRA NEGRA. No trajeto visitaremos - Engenho Cavalo de Tróia, uma propriedade rural especializada na produção de
vinhos, cachaças e licores, além de produtos e alimentos bem típicos! Ali será oferecido uma deliciosa degustação com as bebidas mais
vendidas. Em seguida iremos para compras em Serra Negra e posteriormente retorno ao hotel. Restante da tarde livre. À noite jantar
(incluído) no hotel. Hospedagem.
16/09/22 (3º Dia, Sexta) – ÁGUAS DE LINDÓIA / HOLAMBRA / POÇOS DE CALDAS CALDAS (135 km): Café da manhã e check out.
Em seguida viagem até o recinto da Expoflora, onde estará nos aguardando o guia local para tour panorâmico pela cidade e para visitar
uma Fazenda produtora de Flores – Fazenda Terra Viva na áerea rural de Holambra e posteriormente almoço (não incluído) na praça de
alimentação do recinto do evento da Festa das Flores –Expoflora, com ingresso incluído, a maior feira de flores da América Latina. Na
feira teremos danças típicas, feira de artesanato, chuva de pétalas e outros. À tardinha, viagem com destino ao hotel em Poços de Caldas MG para 4 noites de hospedagem com PENSÃO COMPLETA (exceto jantar de domingo, que por lei municipal nenhum hotel serve jantar
aos Domingos). Hospedagem e jantar (incluído).
17/09/22 (4º Dia, Sábado) POÇOS DE CALDAS / CITY TOUR: Após o café da manhã, saída do hotel com transporte e guia local para
conhecer POÇOS DE CALDAS, cidade localizada ao Sul de Minas Gerais, conhecida como a terra da saúde e da beleza em função de
suas águas sulfurosas e radioativas, que chegam à superfície com temperatura de até 45°. Visita da Represa Saturnino de Brito, Véu das
Noivas, Represa Bortolan, Recanto Japonês, Fonte dos Amores, Cristais Cad´oro (unica no Brasil para produzir cristais similares ao de
Murano – Itália), Perfumaria Sarandi, Parada numa fábrica do famoso Queijo de Minas. Retorno ao hotel para o almoço (incluído), e
restante do dia livre. A tarde devem aproveitar a Piscina com água sulfurosa (termal), naturalmente aquecida no hotel. Balneário com
quatro banheiras para o banho de imersão (custo à parte), sala de ginástica, sala de jogos, cinema, internet Wireless free, American bar,
coffee shop,etc. Aproveite também, o seu tempo livre para visitar as variadas feiras de arte e artesanatos. Hospedagem e jantar (incluído).
18/09/22 (5º Dia, Domingo) POÇOS DE CALDAS – DIA LIVRE: Dia inteiramente livre para usufruir de toda a infraestrutura que a cidade e
o hotel oferecem. O Hotel Minas Gerais está localizado no centro de Poços de Caldas a 100 metros do Jardim principal, próximo as
Thermas Antonio Carlos e ao Teleférico; de construção em estilo Colonial Português, ocupa uma área de aproximadamente 7.000m²,
serviço de atendimento ao cliente diferenciado tanto em viagens a lazer como a negócios. Hospedar-se no Minas Gerais é, portanto,
diferente e muito atraente. Aproveite uma parte do seu tempo para desfrutar da Piscina com água sulfurosa (termal), naturalmente
aquecida ou para explorar mais a cidade, almoço (incluído). Hospedagem.
19/09/22 (6º Dia, Segunda) POÇOS DE CALDAS – DIA LIVRE: Dia inteiramente livre para usufruir de toda a infraestrutura que a cidade e
o hotel oferecem. Aproveite para conhecer um pouco mais o Hotel Minas Gerais, que oferece salas de convenções, piscina térmica,
hidromassagem, piscina externa climatizada e com toboágua, academia de ginástica, saunas, ducha, ginásio poliesportivo, salão de jogos,
playground e muito mais. Sugerimos também um passeio opcional aonde visitaremos o Cristo Redentor (ponto mais alto da Serra de São
Domingos – 1686 msnm) onde podemos observar uma bela paisagem da Serra e da Cidade, Pedra Balão e a Cascata das Antas, ou
aproveite o dia para cuidar da sua saúde e para conhecer o THERMAS ANTONIO CARLOS e o BALNEÁRIO MÁRIO MOURÃO que
oferecem vários tipos de serviços de embelezamento (SPA) com custos à parte, vejamos: Hidrologia masculina e feminina, banhos de
imersão em agua termal sulfurosa, banho com hidromassagem e cromoterapia, tratamentos corporais e faciais (limpeza de pele, massagem
facial, escalda-pes), massagem relaxante, drenagem linfática, quick massagem, mecanoterapia e muito mais. Almoço e jantar (incluído).
Hospegadem.
20/09/22 (7º Dia, Terça) POÇOS DE CALDAS / SÃO PAULO (270km) // SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Manhã livre para
desfrutar do hotel e arredores em seus últimos momentos. Em horário oportuno, desocupação dos apartamentos e colocação das
bagagens no ônibus. Logo após, almoço (incluído) e saída para viagem a São Paulo. Chegada diretamente ao aeroporto Internacional de
Garulhos – São Paulo para procedimentos de check in e embarque com destino a Porto Alegre em voo direto – conforme quadro de voos.
Chegada prevista em Porto Alegre ao final da noite. FIM DOS SERVIÇOS
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O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Parte aérea para a ida e volta em voo regular voando GOL ou TAM, com bloqueio de grupo; POA/SAO/POA.
-Moderno ônibus panorâmico de turismo de 44 lugares, com 1 motorista devidamente uniformado e experiente no roteiro.
-Traslado do Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo ao Hotel de Águas de Lindóia.
-02 Noites de Hospedagem com café da manhã em Águas de Lindóia em apto standard duplos ou singles.
-Traslado do hotel com o ônibus da Excursão e com o guia acompanhante até a cidade mineira de MONTE SIÃO e ÁGUAS DE LINDOIA.
-City tour com transporte e guia local pelos principais pontos turísticos de Águas de Lindóia, com extensão para visitar SERRA NEGRA.
-Equipe de Recreação nos hotéis para Caminhadas, Atividades de Bem-Estar, Hidroginástica, Bingo, Jogos, Carteado (em horários definidos).
-Tour com guia local por Holambra e visita a uma Fazenda de Flores nos arredores da cidade (almoço não incluído).
-Ingresso para participar do Ato Principal da Explora no Parque de Exposições de Holambra onde acontece a exposição de flores, mostra
de paisagismo, danças folclóricas holandesas, shows, desfiles de carros alegóricos e a famosa chuva de pétalas.
-Traslado de Holambra com o ônibus da excursão e com o guia acompanhante até a cidade mineira de Poços de Caldas.
-04 Noites de Hospedagem com café da manhã em Poços de Caldas em apto standard duplos ou singles.
-City tour com transporte e guia local pelos principais pontos turísticos de Poços de Caldas, com parada para visita dos Cristais de Murano.
-05 Jantares + 05 almoços inclusos nos hotéis (sem bebidas).
-Traslado de Poços de Caldas/MG ao Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo/SP.
-Guia acompanhante desde Porto Alegre para grupo acima de 14 pessoas viajando juntas.
-Kit de viagem Andes Operadora.
-Seguro de viagem nacional com cobertura de R$ 30.000 - sem cobertura covid - com limite de idade de 80 anos (consulte
adicionais COVID abaixo e/ou consulte coberturas para pessoas entre 81-85 anos).
Obs.: Atualmente as seguradoras vetam emissões para pessoas acima de 85 anos.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Taxas aeroportuárias de embarque da parte aérea, taxas de emissão e taxas de turismo das cidades (paga na compra do pacote).
-Passeios Opcionais, eventos opcionais ou diárias adicionais que o passageiro opte por ficar ou realizar fora da programação;
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas claramente como incluídas ou especificadas;
-Gorjetas para guias, motoristas, carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos aeroportos;
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;
(*) 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, CONFORME APTO A ESCOLHER »
APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD: R$ 4.190,00 com taxas e impostos inclusos, exceto gorjetas e serviços não incluídos.
APTO SINGLE/SOLTEIRO/A STANDARD: R$ 5.190,00 com taxas e impostos inclusos, exceto gorjetas e serviços não incluídos.
Obs: Apto triplo e criança no apto com os pais consulte disponibilidade.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Pagamento 1 - À VISTA: Desconto de 3% sobre o valor do pacote.
Pagamento 2 - CHEQUE: Entrada de 20% com cheque ou dinheiro e saldo em até 9X no cheque.
Pagamento 3 - CARTÃO CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 4X nos Cartões VISA/MASTER/Outros.
Pagamento 4 - BOLETO: Entrada de 30% com cheque ou dinheiro e saldo no BOLETO em 6X, devendo estar quitados antes da viagem.
Valores 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 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.
HOTÉIS PREVISTOS/RESERVADOS » (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
14/09 a 16/09/22 - Águas de Lindóia - SP: Hotel Panorama & Spa - www.hotelpanorama.com.br
16/09 a 20/09/22 - Poços de Caldas - MG: Hotel Minas Gerais - www.hotelminasgerais.com.br
HORÁRIOS DOS VOOS CONFIRMADOS LOC ILOKBY » (Sujeitos à alteração)
14/09/22 LA3048 Porto Alegre (POA) 06h15 - 07h40 São Paulo (CGH)
20/09/22 LA3128 São Paulo (GRU) 20h55 – 22h35 Porto Alegre (POA)
Franquia de bagagem: 1 bagagem de mão + 1 bagagem despachada de até 23 kg (sujeito à alteração)
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 1h20min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem aérea em grupo.
Passageiros de outras cidades do Brasil poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária (se houver).
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 e com validade em todo o território brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.

OBS. FINAL: Para o correto andamento, ou melhor, execução da viagem, por motivo técnico/operacional ou de força maior, a ordem dos
programas poderá ser alterada por critério da empresa ou do acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro.
DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM!

