
 
 

 

    Orçamento Nº: 643/2019 

                               
                             APARECIDA  E SÃO PAULO 

                      
                           SAÍDA: 19/JUNHO/2019                                                           RETORNO: 23/JUNHO/2019 
              

 
1º DIA (QUARTA): 19/06 – C.BARBOSA/GARIBALDI/BENTO/FARROUPILHA/CAXIAS DO SUL /SÃO PAULO: Apresentação dos passageiros nos 
horários conforme cidade de saída para embarque em ônibus especial de turismo totalmente equipado para saída com destino a São Paulo. Noite em 
trânsito com paradas para jantar e café da manhã (não inclusos). 
 
2° DIA (QUINTA): 20/06 – APARECIDA: Chegada á tarde diretamente ao hotel.  Hospedagem em aptos. duplos e triplos. Restante da tarde e noite livre 

para descanso com jantar incluso (sem bebidas). Para deslocamento até o santuário e retorno o hotel oferece transporte gratuito aos hóspedes mediante 

solicitação na recepção. O Hotel tmb oferece uma ampla área verde para caminhadas e sala de ginástica. Jantar incluso sem bebidas. 

3° DIA (SEXTA): 21/06 – APARECIDA: Dia inteiramente livre para conhecer a Basílica nova e velha, missas, Bondinhos Aéreos com vistas panorâmicas que 
liga o Santuário Nacional e o Morro do Cruzeiro. Serviço exclusivo oferecido aos hóspedes do Hotel Rainha do Brasil, para que conheçam em detalhes, a 
história, a arquitetura e a arte do Santuário Nacional de Aparecida. As visitas monitoradas noturnas acontecem de SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 19h 
ÀS 21h - sempre acompanhado de um monitor. Almoço e jantar incluso sem bebidas. 
 

4º DIA (SABADO) 22/06 – APARECIDA: Dia inteiramente livre para atividades independentes. Café, almoço e jantar inclusos (sem bebidas).  

 5° DIA (DOMINGO) 23/06 – APARECIDA/ SÃO PAULO/ C.BARBOSA/GARIBALDI/BENTO/FARROUPILHA/CAXIAS DO SUL: Após café da manhã 

no hotel, desocupação do hotel e início da viagem com destino a São Paulo para compras. As 14h daremos início a viagem de retorno a cidade de origem. 

Chegada pela madrugada do dia 24/06 diretamente ao mesmo local do embarque.  

Fim de Nossos Serviços, obrigada e até a próxima viagem!! 

 
“A ordem dos passeios poderá ser alterada em função de agendamentos, caso fortuito e/ou força maior ou melhor aproveitamento dos mesmos.” 

 
O PACOTE INCLUI:  

 Ônibus leito turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,  
 03 pernoites no Hotel Rainha do Brasil (4 estrelas), 
 03 cafés da manhã,  
 02 almoços,  
 03 jantares,  
 Parada para compras em São Paulo, 
 Guia de turismo cadastrada (o) no Ministério do Turismo toda a viagem;  
 Serviço de bordo (salgados, doces, balas, bombons, pirulitos, pipocas, biscoitos, água mineral e refrigerante);  

 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO /TRIPLO: A VISTA R$ 2.290,00 para grupo mínimo de 20 pagantes 
      
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 06 vezes de R$ 405,00 com cheques pre datados ou cartão de credito. 
 
Não inclui: bebidas nas refeições, refeições não mencionadas, gastos extras de natureza pessoal: telefonemas, frigobar, passeios 
opcionais, compras, gorjetas e tudo que não estiver mencionado no item o pacote inclui. 
HOTEL PREVISTO: Hotel Rainha do Brasil https://www.a12.com/hotel  Obs.: 1) As diárias na rede hoteleira iniciam às 12h terminando 
às 12h do dia seguinte.  2) Excepcionalmente e conforme disponibilidade de apartamentos, a hospedagem poderá ocorrer antes do início 

da diária. 3) Para melhor andamento da viagem a ordem dos passeios poderá ser alterada.  4) Disponibilidade de vagas para esta viagem 
está sujeita a alteração sem prévio aviso, consulte-nos.                                                               

 
P.s. lugar no ônibus reservado mediante pagamento e por ordem de inscrição. A inscrição somente é confirmada mediante 

pagamento. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- A empresa faz contrato individual com passageiros contendo informações como: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, 
endereço e telefones de contato. 
 - É necessária cópia do documento de identidade para ser anexada ao contrato; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro ou depósito bancário); parcelamento com cheques pré-datados. 
- os lugares de poltronas são reservados conforme confirmação do pacote.  
 
Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes.  

 


