SÃO PAULO MULTICULTURAL - LITORAL - ILHABELA - SERRA & CAFEZAL C/PARATY/RJ
SANTOS COM O MUSEU DO CAFÉ E MUSEU PELÉ - ESTRADA PELO LITORAL RIO-SANTOS COM PANORÂMICO DO TRAJETO E PARADA EM SÃO SEBASTIÃO TRAVESSIA DE BALSA À ILHA ILHABELA PARA 2 NOITES NA ILHA - NA SEQUÊNCIA A CIDADE DE PARATY/RJ - CUNHA CIDADE DAS CERÂMICAS E FAZENDAS
DE LAVANDA - SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA - CAMPOS DO JORDÃO - FAZENDA CENTENÁRIA TOZAN DE CAFÉ NA ZONA RURAL DE CAMPINAS CIDADE DE ITU - EMBU DAS ARTES E SUA FAMOSA FEIRA & A METRÓPOLIS DE SÃO PAULO COM OS PRINCIPAIS ATRATIVOS CULTURAIS.
COM MISSA EM APARECIDA E NO MOSTEIRO DE SÃO BENTO EM SÃO PAULO + 6 REFEIÇÕES EXTRAS + 1 ALMOÇO ESPECIAL NA FAZENDA CENTENÁRIA DE CAFÉ TOZAN
02/04 a 12/04/2022 | 11 DIAS / 10 NOITES | RODO-AÉREO | COM GUIA DESDE PORTO ALEGRE/RS

SOBRE OS DESTINOS » SÃO PAULO é o estado mais rico e mais populoso do Brasil, com uma população bastante diversificada, com grande descendência de imigrantes italianos e
portugueses, bem como, libaneses, japoneses, alemães, espanhóis etc. Considera‐se São Paulo como o "motor econômico" do Brasil, responsável por mais de 31% do PIB do país. Está
também entre os que possuem o mais alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). A economia do estado é diversificada, abrangendo as indústrias (metalmecânica, têxtil,
automobilística etc.), o setor de serviços e o cultivo de laranja, cana de açúcar e café. SÃO PAULO MULTICULTURAL, roteiro com mix de culturas, onde destacamos a passagem e visitas
de algumas cidades do Litoral Norte pela estrada Rio‐Santos até a cidade colonial de Paraty/SP, posteriormente subida da Serra do Mar para pernoite na pequena e charmosa cidade de
CUNHA, para um merecido relax entre as montanhas e ateliês de cerâmicas. Subindo à Serra da Mantiqueira paramos na cidade de APARECIDA, para uma visita guiada do Santuário
Nacional e assistir a uma missa se é de sua preferência. A continuação teremos a experiência de passar uns dias em CAMPOS DO JORDÃO, famosa por possuir um agradável clima de
montanha e uma natureza exuberante. Na sequência, visita de uma FAZENDA CENTENÁRIA DE CAFÉ de CAMPINAS resgatando a cultura do café que impulsionou e ainda impulsiona a
economia de São Paulo, com o roteiro do CAFEZAL AO CAFEZINHO. Visita da famosa FEIRA DE EMBU DAS ARTES, finalizando na cidade da eterna terra da garoa é uma das capitais
mais efervescentes do país ‐ São Paulo, onde além dos pontos turísticos, uma das melhores formas de ter esta experiência é através da gastronomia. Em Sampa, fica até difícil escolher em
qual restaurante comer ‐ asiáticos, italianos, portugueses, espanhóis, argentinos, árabes, nordestinos e muitos outros se misturam aqui neste CALDEIRÃO CULTURAL. Fica o convite
para ter uma experiência multicultural seguindo todos os protocolos. VIAGEM EM GRUPO COM BLOQUEIO AÉREO PARA 30 PESSOAS ‐ VAMOS?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
02/04/22 (1º Dia, Sábado) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO-CONGONHAS (AÉREO) SÃO PAULO / SANTOS (RODO 98 km): Apresentação no Aeroporto
Internacional de Porto Alegre/RS (POS) com 2 horas de antecedência, de acordo com o voo confirmado no voucher ou e-ticket, para viagem aérea até São
Paulo - Aeroporto Congonhas (CGH). Recepção no Aeroporto e traslado (100 km ±) em microônibus ou ônibus leito turismo até a cidade de Santos. A viagem
de São Paulo a Santos é feita por uma incrível estrada (BR Rodovia Anchieta) que atravessa uma exuberante área da Mata Atlântica. Chegada a partir das
10:30h diretamente na Estação de Trem Turístico Valongo para o passeio de BONDE TURISTICO, uma verdadeira viagem no tempo em meio ao rico cenário
do Centro Histórico, carregado de lendas e curiosidades. Essa é a sensação ao embarcar em bondes originais do século passado para um passeio de 5km
pela área mais antiga de Santos. Almoço (não incluído) e visita do MUSEU PELÉ e o MUSEU DO CAFÉ, panorâmica passando pelo Porto de Santos e a
avenida da Orla. Chegada ao hotel a partir das 17h00 para pernoite. Restante do tempo livre para aproveitar como quiser. À noite jantar incluído (sem
bebidas) no restaurante do hotel. Hospedagem.
03/04/22 (2º Dia, Domingo) SANTOS / CUBATÃO / LITORAL BERTIOGA - SÃO SEBASTIÃO (167 Km) // SÃO SEBASTIÃO - TRAVESSIA DE BALSA ILHA ILHABELA (11 km): Café da manhã no hotel e posteriormente saída, em viagem rodoviária acompanhado de guia local, ao Litoral Norte do Estado,
passando por Cubatão e continuação da viagem pelo Litoral Norte Rio-Santos (BR 101) que corre quase colada à costa, ora paralela à praia, ora serpenteando
a Serra do Mar. Este belo trajeto é marcado também pela presença exuberante da vegetação e com praias ultra badaladas; o litoral guarda recantos
escondidos. Parada em SÃO SEBASTIÃO para almoço (não incluído) e breve passeio guiado pelo centro histórico e tempo livre, caminhadas e tomadas de
fotos. São Sebastião é um município do estado de São Paulo, localizado na microrregião de Caraguatatuba. Sua população estimada é de 90.000 habitantes.
O município é formado pela sede e pelos distritos de Maresias e São Francisco da Praia. A continuação seguimos em viagem à Ilhabela, atravessando de
Balsa com o ônibus da Excursão, onde a chegada está prevista a partir das 16:00h. Acomodação hotel e restante do tempo livre para aproveitar esta belíssima
ilha, caminhar na praia, ver o pôr-do-sol. À noite jantar incluído no restaurante do hotel. Hospedagem.
04/04/22 (3º Dia, Segunda) ILHA ILHABELA - WALKING TOUR VILA HISTÓRICA E DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e posteriormente Walking tour,
acompanhado de guia local para conhecer um pouco da história da ilha. Ilhabela é um dos únicos municípios-arquipélagos marinhos brasileiros e é
localizado no litoral norte do estado de São Paulo, microrregião de São Sebastião. Restante do tempo livre para aproveitar a praia, a piscina do hotel, os
serviços de sauna e spa que o hotel oferece a pagar localmente (não incluído) ou à tarde, passeio opcional a contratar localmente para navegar de catamarã,
lancha, iate etc., ao setor norte e o sul da ilha com algumas paradas em praias de areia branca fininha (estilo Caribe) com a água Azul Turquesa. Ou aproveitar
este paraíso junto com a infraestrutura do hotel localizado em frente à praia do Saco da Capela, a 800 metros da Vila Histórica de Ilhabela, esportes e lazer
com três piscinas, quadra de tênis, academia, playground, passeios ou seus esportes náuticos. Conta com serviço de praia, em frente ao Hotel, um barzinho
muito agradável para bons momentos. À noite jantar incluído no restaurante do hotel. Hospedagem.
05/04/22 (4º Dia, Ter.) ILHABELA - TRAVESSIA DE LANCHA A SÃO FRANCISCO / PARATY-RJ (ÔNIBUS 170 km) // PARATY-RJ / CUNHA-SP (2 Van 50
km): Café da manhã no hotel, check out e saída em torno das 07:30h em direção a Paraty/RJ, onde a chegada será antes das 11:00h, no ponto de
desembarque do Micro-ônibus e embarque em 2 Vans para o início do CITY TOUR DO CENTRO HISTÓRICO DE PARATY (patrimônio cultural e natural da
humanidade, reconhecido pela UNESCO em Julho/2019), tour a pé de 2 horas, com guia local, a fim de desvendar os segredos e todo o charme colonial de
Paraty. Com ruas, praças, igrejas que são as principais atrações e conjuntos residenciais, da época da colônia, que foram dispostos em perfeita harmonia e
que sobrevivem quase intactos até os dias de hoje, o que torna um dos melhores destinos turísticos culturais no Brasil. Terminada as visitas, saída em torno
das 13:00h, em viagem de VAN do Centro Histórico de Paraty/RJ para Cunha/SP; a 9 km parada para almoço incluído (sem bebidas) no Restaurante D´ouro
- Doçaria e Cachaçaria e em torno das 13:4h aprox. continuação da viagem em VAN com destino a Cunha/SP, subindo a Serra do Mar, chegada às 15:30 ao
COMTEMPLÁRIO DE LAVANDAS (não é época de floração) uma parada para ver as plantações de lavanda. Visita do local, seguindo as restrições e
respeitando as regras do local, para a contemplação das plantações de lavanda, alecrim, capim limão e outras plantas aromáticas, com uma pequena loja que
conta com variedade de produtos fabricados a partir da lavanda, além de artesanato e produtos produzidos na região, como o famoso hidromel (bebida
alcoólica fermentada). Enquanto aprecia a vista panorâmica, você pode tomar um chá, café ou cerveja artesanal na cafeteria. Em torno das 16:30 saída para
visitar o ATELIER SUENAGA E JARDINEIRO, dos ceramistas Kimiko Suenaga e Gilberto Jardineiro, que fazem cerâmica modelada com argilas locais
envelhecidas, esmaltada com minerais decantados, cinza de casca de arroz, cinza de eucalipto e vitrificada a 1400oC em forno Noborigama, para fazer parte
do cotidiano moderno, resistente ao uso no dia adia, no forno e no micro-ondas. Produtos para o piso, parede a mesa: a arte celebrando a vida! Terminadas as
visitas, traslado ao hotel para acomodação em Chalés ou Aptos. À noite jantar incluído (sem bebidas) no restaurante do hotel. Hospedagem.
06/04/22 (5º Dia, Quarta) CUNHA - MANHÃ LIVRE ATÉ AS 11:00h / APARECIDA (54 km) // APARECIDA / CAMPOS DO JORDÃO (75 km): Café da
manhã no hotel e tempo livre das 08:00h às 11:00h, podendo esticar até o meio dia. A pousada coloca à disposição um ateliê de cerâmica de alta
temperatura, onde o próprio hóspede (mediante agendamento) pode praticar a arteterapia na confecção de peças artísticas. Valor p/pessoa = R$ 105,00 +
postagem para envio da peça (sujeito a alteração) ou sugerimos visitar o MERCADO DE PRODUTOR RURAL ou a CASA DO ARTESÃO (menos de 2 km do
hotel), uma sociedade sem fins lucrativos fundada há mais de 30 anos, com sede própria, criada para divulgar e comercializar o trabalho dos artesãos e
artistas da cidade. Com mais de 60 associados entre artesãos e artistas, todos moradores da cidade, amadores, aprendizes ou mestres que disponibilizam
uma diversidade incrível de artesanato e arte. São peças utilitárias ou decorativas de cerâmica, madeira, tecido, prata, papel, lã, tabua, MDF, PVC e material
reciclável (garrafas, vidros em geral e madeira de demolição), entre outros. Inúmeras peças incluem sementes, frutas, bambu e cabaça, uma verdadeira
homenagem à natureza! Tudo sempre produzido com carinho e qualidade. Os ceramistas de Cunha utilizam a técnica japonesa Noborigama, que transforma
o barro em pedra em fornos em temperaturas altíssimas, acima de mil graus Celsius. Às 11:00h ou a definir (sugerimos levar lanche) saída em viagem
a APARECIDA, na chegada visita guiada do Santuário Nacional e participar da Missa das 16:00h, ou tempo livre até as 17:00h, hora de saída para a viagem a
CAMPOS DO JORDÃO, com chegada a partir das 18:00. Acomodação no hotel e restante do tempo livre, sugerimos visitar o Centrinho Turístico - Vila
Capivari. Hospedagem.
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07/04/22 (6º Dia, Quinta) CAMPOS DO JORDÃO - CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente, city tour com transporte e guia local para
conhecer um pouco desta bela cidade, passando pelo Morro do Elefante, Jaguaribe, Abernéssia, Palácio Boa Vista (visita externa) inaugurado em
1964 para ser residência de inverno do governador do Estado, abriga um grande acervo artístico e cultural, como mobiliários dos séculos XVII e
XVIII, antiguidades, esculturas, peças decorativas, objetos religiosos, e obras de artistas contemporâneos, como Tarsila de Amaral, Anita Malfatti,
Aldo Bonadei, com destaque para os quadros de Di Cavalcanti. Continuando até o Portal da Cidade, Casa de Chocolates, Ducha de Prata, Convento
Irmãs Beneditinas, Alto do Capivari e Capivari. Saída às 08h45, retorno às 12h30. Almoço livre (não incluído) e posteriormente tarde e noite livres,
sugerimos, como opcional. O BONDE TURÍSTICO que é um passeio da estação Emílio Ribas (600 m do hotel) e a parada Portal. O tour é realizado
nos vagões vermelhos e amarelos - considerados uma marca registrada de Campos do Jordão ou visita do Parque Capivari com teleféricos,
pedalinhos, gastronomia e compras. Campos do Jordão é um município na Serra da Mantiqueira, no Brasil, e faz parte do estado de São Paulo.
Engloba uma cidade com o mesmo nome, onde é comum a arquitetura de estilo suíço, e o Parque Estadual de Campos do Jordão, ao nordeste as
florestas de pinheiros do parque e as montanhas albergam várias aves e animais em risco de extinção, incluindo pumas e jaguatiricas. Hospedagem
08/04/22 (7º Dia, Sexta) CAMPOS DO JORDÃO / ATIBAIA / CAMPINAS - FAZENDA DE CAFÉ TOZAN - ROTEIRO DO CAFÉ / ITU (242+74 km):
Café da manhã no hotel, check out do hotel e saída, em torno das 07:30h, em viagem pela via Dutra (BR 116) e a Rodovia Dom Pedro I, passando por Atibaia.
Chegada à FAZENDA TOZAN a partir das 11:00h. Início do ROTEIRO COMPLETO DO CAFÉ & ALMOÇO CAIPIRA NA FAZENDA. Recepção, apresentação
das sequências das atividades e almoço caipira, especialmente preparado para o grupo com bebidas não alcoólicas, no Espaço Flamboyant da Fazenda,
posteriormente apresentação da cultura cafeeira, a verdadeira experiência do café através do ROTEIRO DO CAFÉ (Tempo de duração: 2h30min). O

roteiro apresenta a cultura cafeeira: expansão histórica do café pelo mundo, sua entrada no Brasil até o atual sistema de produção da Fazenda
Tozan. Museu Casa do Café: História do café e da Fazenda Tozan. Etapas de produção, desde a confecção das mudas até beneficiamento,
torrefação e moagem. Cafezal: Visita ao cafezal com explicações e demonstrações dos diferentes pontos de maturação dos frutos, colheita manual
(derriça e abanação) e mecanizada (colheitadeira). Despolpador: Chegada dos frutos colhidos na lavoura, lavagem, separação dos diferentes tipos
de frutos dependendo da etapa de maturação, despolpamento do fruto maduro. Terreiro de Secagem: Secagem Natural e Mecânica. Casa Sede
(Externo): Construção datada de 1850: técnicas de construção, arquitetura e curiosidades. Senzala: Escravidão, os primeiros imigrantes, sistema de
parceria (escravidão branca). Mirante: Ponto mais alto da fazenda e o terceiro mais alto de Campinas. Observação do cafezal, da fazenda e de toda
a região. Sua importância histórica como testemunho do confronto das tropas de S. Paulo e Minas Gerais, durante a Revolução Constitucionalista de
1932. Jatobá: O bicentenário JATOBÁ, sua imponência e beleza. Estima-se que tenha mais de 250 anos! Lojinha: Ponto exclusivo de venda dos
Cafés TOZAN e artesanatos. Finalizando com o CAFEZINHO DO CAFEZAL - COFFEE BREAK COM PÃO DE QUEIJO. Traslado ao hotel, chegada
a partir das 17:30h. Acomodação e livre para aproveitar como quiser. À noite jantar incluído (s/bebidas) no restaurante do hotel. Hospedagem.
09/04/22 (8º Dia, Sábado) ITU - CITY TOUR // EMBU DAS ARTES / SÃO PAULO (135): Café da manhã, check out do hotel e saída em torno das
08:00h para visita panorâmica e algumas paradas no centro da cidade de ITU que é conhecida como a “Roma Brasileira” e a cidade dos exageros. Na parte
rural e urbana, foram construídas mais de 50 igrejas e templos, com riquezas de valores inestimáveis, sendo impressionantes e admiráveis os desenhos
arquitetônicos e detalhes artísticos, registros dos trabalhos de artistas brasileiros consagrados como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Na cidade de Itu
e na parte rural, conta também com conventos, colégios católicos e irmandades, sendo casas de muitos padres e freiras. Tour guiado, a pé, pelo Centro
Histórico, visita da praça da Matriz, onde está a Igreja de Nossa Senhora da Candelária (Matriz) e o ORELHÃO GIGANTE DE ITU - símbolo da cidade, e
visitas panorâmicas (sem entrar) na Igreja do Bom Jesus e Santuário (antiga praça da matriz), a Igreja de Santa Rita de 1726 com sua arquitetura original feita
de pau-a-pique, Igreja de Nossa Senhora do Carmo e Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio. Finalizada as visitas, em torno das 10.30h seguiremos viagem a
Embu das Artes, chegada será em torno das 12:30h. Almoço livre (não incluído) e tempo para visitar a famosa feira EMBU DAS ARTES (Sábados,
domingos e feriados das 10:00h às 17:30h - Centro Histórico de Embu das Artes). Embu, fica a 30 km da cidade de São Paulo, município conhecido por
sua arte que tem sua história ligada à colonização Portuguesa e a presença dos Jesuítas, que construíram o conhecido Complexo Nossa Senhora do Rosário,
situado no centro histórico da cidade e que hoje abriga o Museu de Arte Sacra que visitaremos em momento oportuno. Ao final da visita, seguimos ao hotel da
cidade de São Paulo, cuja chegada está prevista a partir das 18h. Ocupação do hotel e restante do tempo livre. Hospedagem.

10/04/22 (9º Dia, Domingo) SÃO PAULO - CITY TOUR: Café da manhã no hotel e saída em torno das 07:30h ou 07:45h com transporte e guia local para
conhecer mais ou rever a cidade, através de um City Tour de aprox. 7 horas, onde selecionamos os principais atrativos turísticos da cidade de São Paulo para
que você possa conhecer o melhor da cidade em algumas horas, tais como: Visitas panorâmicas, pela parte histórica da cidade conhecendo a Biblioteca
Municipal Mário de Andrade (a segunda maior do Brasil) Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Prefeitura Municipal, Catedral Metropolitana de São Paulo (Sé),
Marco Zero de são Paulo, e Páteo do Collégio (local onde foi fundada a cidade de São Paulo). Panorâmico pelo japonês da Liberdade. +- 9h30 parada para
assistir, uma parte da Missa das 10h (horário sujeito a alteração), com canto gregoriano, no Mosteiro de São Bento. Após, prosseguiremos trafegando uma
parte da Av Ipiranga passando pelo Edifício Copan, Edifício Itália, Praça da República; Av. Paulista passando pelo Parque Trianon, MASP, Casa das Rosas.
Parque do Ibirapuera, Monumento às Bandeiras ou aos Bandeirantes, Obelisco, Oca, Bienal, Assembleia Legislativa - ALESP, bairros dos Jardins. Visita ao
Instituto Butantã: para conhecer de perto os serpentários, as alamedas com árvores raras, e o Museu do Instituto (MIB). No retorno ao hotel panorâmico pelo
Campus de Medicina (Hospital das Clínicas). Almoço livre (não incluído) e restante do tempo livre para visitar a Pinacoteca de São Paulo, Museu da Língua
Portuguesa, Museu do Futebol - Pacaembu, Memorial da América Latina etc. A noite sugerimos ir a Teatros ou a assistir algum musical. Hospedagem.
11/04/22 (10º Dia, Segunda) SÃO PAULO - MERCADO MUNICIPAL - TARDE LIVRE: Café da manhã no hotel e posteriormente (em horário a definir
oportunamente), traslado para compras na Rua 25 de Março, com tempo livre até as 11:00h e posteriormente traslado a pé (menos de 400 m) ao Mercado
Municipal para conhecer e para almoçar (não incluído). Visita obrigatória para turistas de todo o Brasil e de outros países, o Mercado Municipal Paulistano é
um dos mais tradicionais pontos gourmet da cidade. E não é para menos. No Mercadão, como é carinhosamente conhecido pelos seus frequentadores, é
possível encontrar de verduras, legumes e frutas fresquinhas, passando por carnes, aves, peixes e frutos do mar, massas, doces, especiarias e produtos
importados de primeira linha. Isso sem falar no espaço gastronômico, que oferece a oportunidade de degustar saborosos pratos ali mesmo, enquanto se
aprecia a beleza arquitetônica do Mercadão. À tarde sugerimos visitar a Pinacoteca de São Paulo (abre às segundas-feiras), e/ou outros atrativos como e
à noite sair para jantar no Terraço Itália e ver a cidade do alto ou as cantinas italianas no famoso bairro italiano de Bexiga. Hospedagem.
12/04//22 (11º Dia, Terça) SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel e posteriormente livre até a hora da desocupação do hotel
- 11:30h. Sugerimos deixar as malas sob custódia e sair para explorar mais a cidade de São Paulo até as 15:00h. Oportunidade para visitar, de forma opcional,
o Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol - Pacaembu, Memorial da América Latina etc. A partir das 15:30h encontro no saguão do hotel com as
malas para traslado do hotel ao aeroporto de Congonhas para embarque em viagem aérea de retorno a Porto Alegre. Voos conforme horário previsto (a
confirmar no voucher). FIM DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Tíquete aéreo em voo direto da LATAM, classe económica (bloqueio de grupo), voando PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE.
-Taxas de uso dos aeroportos, taxas de emissão e impostos municipais e federais e franquia de 1 bagagem de até 23kg por pessoa (aéreo e rodo).
-ÔNIBUS de 44 lugares para todos os traslados e passeios com 1 motorista especializado, exceto Paraty/Cunha em 2 Vans c/2 motoristas.
-Água em copo a disposição no frigobar durante toda a viagem a ser distribuída unicamente pela guia seguindo os protocolos.
-10 Noites de hospedagem em Hotéis, conforme listado ou similar, conforme quadro de hotéis, em apto standard.
-10 Cafés da manhã tipo Buffet ou continental no restaurante dos hotéis (se servidos no quarto será cobrado adicional).
-06 Refeições (entre jantares e almoços) servidos no restaurante dos hotéis ou restaurantes conveniados (sem bebidas).
-01 Almoço Caipira em espaço montado sob sombra de Flamboyant (se chover será dentro) na Fazenda Tozan com bebidas não alcoólicas.
-Livre uso das piscinas dos hotéis de Santos, Ilhabela, Campos do Jordão e Itu, dentro do horário estabelecido pelo hotel.
-City tour panorâmico, com guia local, em Santos/SP, com o Bonde Turístico, Museu do Pelé, Museu do Café.
-Panorâmico guiado pela Estrada Litorânea Rio-Santos, com parada em São Sebastião para passeio a pé pelo centro histórico.
-Taxas de Turismo da cidade de São Sebastião, Ilhabela, Paraty, Cunha e taxas da travessia de balsa de São Sebastiao/Ilhabela/São Sebastião.
-City tour a pé, com guia local, pelo centro Histórico de Paraty/RJ com traslados ponto embarque/desembarque no portal de entrada.
-Transporte local em (2 Vans) de Paraty/RJ a Cunha/SP com parada na Contemplario de Lavandas e visita a ateliê de cerâmicas.
-Parada em Aparecida/SP para um tour guiado pelo interior do Santuário Nacional de Aparecida e tempo para assistir a uma missa.
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-City tour com transporte e guia local para conhecer os principais pontos turísticos de Campos do Jordão/SP e arredores.
-City tour com transporte e guia local para conhecer os principais pontos turísticos da Cidade de Itu/SP e arredores.
-Experiência Especial Cultural & Gastronômica - ROTEIRO DO CAFÉ - DO CAFEZAL AO CAFEZINHO na Fazenda Tozan em Campinas/SP.
-Visita a famosa feira de Embu das Artes/SP com visita do Museu de Arte Sacra e tempo para apreciar a feira.
-City tour com transporte e guia local pelos principais pontos turísticos de São Paulo com visita ao Instituto Butantã.
-Visita guiada ao Mosteiro de São Bento com tempo para assistir à missa de domingo das 08:30h ou 10:00h com cânticos em Latim.
-Traslado para compras nos mercados ou lojas da Rua 25 de Março e vista do Mercado Público de São Paulo, com tempo para almoço (não incluído).
-Guia local, especializada no roteiro, que acompanhará o Grupo desde Aeroporto até a despedida da volta no Aeroporto.
-Guia acompanhante da Operadora desde Porto Alegre/RS o primeiro até o último dia da viagem.
-Bolsa pequena de viagem, 2 etiquetas para a bagagem de despachada e de mão, porta-voucher = Kit COVID.
-Seguro-viagem nacional, cobertura de R$ 30.000,00, com limite de idade de 80 anos - consultem adicional de 81 a 85 anos. NÃO COBRE COVID*.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »

-ADICIONAL PARA A COBERTURA DA COVID, conforme indicado acima, de acordo com a idade das pessoas.
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoal 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 o passageiro opte por realizar fora da programação e traslados até os pontos de embarque/desembarque.
(*) ADICIONAL PARA COBERTURA DA COVID DIAGNOSTICADO DURANTE A VIAGEM:
Até 60 anos: R$ 11,00 por dia / 61 a 80 anos limite: R$ 20,00 por dia / limite de idade 80 anos.
Acima de 86 anos as seguradoras não cobrem DMH (Despesa Médica Hospitalar - seguro-viagem nacional).
VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »

APTO DUPLO ou TRIPLO STD : R$ 6.990,00 com 10 cafés da manhã e 6 refeições extras + 1 almoço especial + taxas e impostos inclusos.
APTO INDIVIDUAL STANDARD: R$ 8.990,00 com 10 cafés da manhã e 6 refeições extras + 1 almoço especial + taxas e impostos inclusos.
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »

a)Valores com taxas aeroportuárias, governamentais, de emissão e impostos inclusos (exceto gorjetas e demais serviços não incluídos).
b)Crianças (INF) de 0 a 2 anos não pagam e devem viajar no colo dos progenitores, parentes ou babás (na parte aérea consulte taxa extra).
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.
FORMAS DE PAGAMENTO »

Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque) 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, devendo ser quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X 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, será necessário 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.
HOTELARIA CONFIRMADA / PREVISTA ou SIMILARES »
02/04 a 03/04/22 - Santos - HOTEL COMFORT SANTOS: https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-hotel-santos/?
03/04 a 05/04/22 - Ilhabela - HOTEL ITAPEMAR ILHABELA: https://www.itapemar.com.br
05/04 a 06/04/22 - Cunha - POUSADA CHEIRO DA TERRA: https://www.pousadacheirodaterra.com.br/pt-br/accommodations.html
06/04 a 08/04/22 - Campos do Jordão - HOTEL PALAZZO REALE: http://www.palazzoreale.com.br
08/04 a 09/04/22 - Cidade de Itu - ITU PLAZA HOTEL - http://www.ituplazahotel.com.br/
09/04 a 12/04/22 - São Paulo - NOVOTEL JARAGUÁ CONVENTIONS - https://all.accor.com/hotel/6224/index.pt-br.shtml?
SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »

-Alguns dos hotéis poderão pedir como garantia um cartão de crédito ou depósito em espécie para consumo extra ou cobrir outras despesas.
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência é oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h 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 - LATAM 30 LUGARES - LOC A INFORMAR »
02/04/22 - LA 3048 06:15 - 07:40 POA CGH (Porto Alegre / São Paulo-Congonhas)
12/04/22 - LA 3085 18:40 - 20:30 CGH POA (São Paulo-Congonhas / Porto Alegre)
Franquia de Bagagem: de mão = 10 kg e despachada = 23 kg. Cia. Aérea, voos e horários sujeitos a alterações até a confirmação do bloqueio.
PARA A PARTE RODOVIÁRIA » ÔNIBUS EXECUTIVO DE 44 ou mais lugares, com os devidos protocolos de segurança, com aferição da
temperatura, uso obrigatório de máscaras, limpeza com produtos específicos em todas as superfícies dos ônibus. Traslado em 2 VANS do Posto
BR Petrobras (BR 101, Km 578, ao lado da Marina do Porto Imperial - Paraty/RJ) ao centro histórico e traslado de Paraty/RJ a Cunha/SP,
considerando que não é permitida a circulação de ônibus ou micro-ônibus na estrada Paraty/Cunha.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para embarque, no mínimo 2 horas antes do horário da 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 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.
OBSERVAÇÃO FINAL MUITO IMPORTANTE » A ordem das visitas programadas poderá ser alterada, a fim de propiciar um melhor aproveitamento da

viagem, sem deixar de cumprir a programação, exceto por força maior. Consulte seu guia acompanhante sobre possibilidades de passeios opcionais
no seu tempo livre. Estamos e estaremos sempre cuidando de tudo para você tirar o máximo de proveito da sua viagem.

