Missões Jesuíticas
Feriadão Nossa Senhora Aparecida – 12 a 14 de outubro de 2018
12/10 – Caxias do Sul / Santo Angelo / São Miguel das Missões
Apresentação dos passageiros às 06h30min na Rua 20 de Setembro, em frente ao Posto SIM/Chardonay, para
embarque em micro ou ônibus executivo de turismo e início da viagem com destino as Missões. Almoço em trânsito
(não incluso). Chegada em Santo Angelo para encontro com a guia local e city tour, visitando locais como Catedral
Metropolitana, Museu Municipal, Memorial de Luiz Carlos Prestes, e Monumento ao índio Sepé Tiaraju. Ao fim do
dia, seguimos à São Miguel das Missões, para acomodação em aptos duplos e triplos no Hotel Tenondé, e jantar no
estilo café missioneiro.
13/10 – São Miguel das Missões
Café da manhã e restante da manhã livre. Em horário a combinar com o guia, saída para visitação ao sítio
arqueológico (ruínas) de São Miguel Arcanjo, ao Museu (maior Museu da Arte Sacra do Rio Grande do sul) e a Fonte
Missioneira. À noite participaremos do espetáculo Som e Luz, que conta a saga jesuítico-guarani com trilha sonora e
o apagar e acender de luzes coloridas projetadas na fachada das ruínas, datadas do século 17. Retorno ao hotel para
jantar.
14/10 – São Miguel das Missões / Caxias do Sul
Café da manhã e restante da manhã livre. Em horário a combinar, desocupação dos aptos e início da nossa
viagem de retorno. No caminho faremos uma parada para almoço (não incluso) e também conheceremos o Museu
Militar Brasileiro de Panambi, que conta com viaturas que atuaram em ações de combate na 2ª Guerra Mundial, na
Coréia e também no Vietnã, todas restauradas, com fidelidade às suas características originais. Chegada em Caxias
do Sul, diretamente ao local de partida e...












...até nossa próxima viagem!
Nossos preços incluem:
Transporte em micro ou ônibus executivo de turismo
02 pernoites em aptos duplos ou triplos no Hotel Tenondé - www.tenonde.com.br
02 cafés da manhã e 02 jantares (01 café missioneiro)
City tour com guia local em Santo Angelo
Ingresso ao Sítio Arqueológico de São Miguel
Ingresso ao Espetáculo Som e Luz em São Miguel
Ingresso ao Museu Militar Brasileiro
Seguro especial de viagem
Serviço de bordo
Guia Mtur de Turismo durante toda a viagem

Valor por pessoa: R$ 728,00 à vista ou
Parcelamento em 1 (entrada em dinheiro) + 5 x R$ 129,00 (R$ 774,00 no total a prazo)
Crianças de 00 a 03 anos não pagam
Crianças de 04 a 08 anos R$ 320,00
Crianças de 09 a 12 anos R$ 488,00
*Preços por pessoa em Reais (R$), sujeitos à alteração sem prévio aviso*
*Saída confirmada com grupo mínimo de 20 passageiros*

