Viva a Vida Viagens - Campos do Jordão / SP - A Suíça Brasileira

Saída: A definir Retorno: A definir
Duração da Viagem: A definir
Preço à vista: Preço parcelado:
SOBRE A VIAGEM
Campos do Jordão possui uma localização privilegiada (entre as grandes capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) que garantem grande visitação
à cidade, sendo o turismo responsável por 80% de sua economia. Na alta temporada, a cidade chega a receber mais de um milhão de turistas.
Campos do Jordão é para ser visitada o ano todo, são inúmeras as opções de hospedagem, diversão, compras, gastronomia, lazer, eventos culturais e
entretenimento que, somadas à tranqüilidade e segurança, contribuem decisivamente para uma estada perfeita na cidade.
Por essa diversidade de atrativos com características próprias, ao longo dos anos a cidade ganhou "títulos" e "slogans" como "A Suiça Brasileira", "A Cidade dos
Festivais", "O Melhor Clima do Mundo", "Campos do Jordão, onde é sempre estação", "Campos do Jordão, a 1700 metros das preocupações", "Montanha
Mágica", entre outros.
Sem dúvida alguma, estar em Campos do Jordão é desfrutar de um dos mais belos paraísos na terra.
" Aproveite os momentos relaxantes, esqueça o stress e deixe sua imaginação voar... é o que Campos do Jordão lhe proporciona, um clima propício
para se respirar emoções. "
ROTEIRO
1º Dia :
07h00 - Apresentação para embarque na Transtupi - Rua Brasílio Itiberê, 2915, Rebouças, com previsão de saída as 07h30.
É indispensável apresentação do RG ou da certidão de nascimento (menores) original para entrar no ônibus
Durante o percurso faremos 2 paradas para lanches/refeições (não inclusas). Previsão de chegada no hotel as 16h00.
2º Dia :
09h00 - Visita a Amantiquir - O Campos do Jordão Garden Club funciona como os grandes clubes de jardinagem e amantes de plantas existentes na Europa e
América do Norte.
Inspirado na Royal Horticultural Society (Inglaterra) e na American Horticultural Society (Estados Unidos da América) – A cada estação do ano, o Amantikir
Garden oferece um verdadeiro espetáculo, como os meses de primavera onde as flores mostram suas exuberâncias.
11h30 - Retorno ao hotel - almoço
14h00 - Visitação a fábricas de chocolates e malhas.
18h00 - Retorno ao hotel - jantar
3º Dia :
09h00 - Passeio de trem em direção a Santo Antonio do Pinhal – lindo passeio panorâmico entre a exuberante vegetação, com parada na Estação Engenheiro
Lefreve com observação de parte do Vale do Paraíba - A REALIZAÇÃO DESTE PASSEIO DEPENDE DA LIBERAÇÃO DA LINHA FÉRREA PELA EMPRESA.
11h00 - Retorno ao hotel - almoço
14h00 - Morro do Elefante – vista panorâmica do bairro nobre do Capivari. Parada para teleférico, Praça do Capivari, Bulevar Geneve e outros atrativos em um
momento livre do grupo com orientação da guia local no final do city tour.
18h00 - Retorno ao hotel - jantar
4º Dia :
09h00 - Visita ao Mosteiro São João (monjas beneditinas) – local aprazível com jardinagem muito bem feita, um “cantinho do céu na Terra”.
Auditório Claudio Santoro – onde acontece o Festival de inverno de Campos do Jordão onde se encontra o Museu da Felicia Leiner com peças de arte
morfológicas e abstratas ao ar livre, Excelente passeio.
12h00 - Retorno ao hotel - almoço
14h00 -Visita a Ducha de Prata - Queda d´água artificial e Boulevard com artesanatos local e regional
Alto do Capivari - Onde existe a maior concentração das mansões em estilo europeu da cidade.(Passeio panorâmico).
Degustação em uma cachaçaria, vinho, licores e queijo tipicamente da região.
18h00 - Retorno ao hotel - jantar
5º Dia :
Após o café da manhã daremos início ao nosso retorno, com 2 paradas para lanches/refeições (não inclusas) e previsão de chegada em Curitiba as 22h00.
VALORES
R$ à vista ou 6x R$ - preço por pessoa em apartamento duplo.
R$ à vista ou 6x R$ - preço em apartamento single.
ITENS INCLUSOS
4 pernoites;
4 cafés;

3 almoços;
4 jantares;
Transporte em ônibus de turismo com serviço de bordo e água;
Guia credenciado pelo Ministério do Turismo;
Guia local;
Seguro assistência;
ITENS NÃO INCLUSOS
Refeições e lanches durante o deslocamento, bebidas, frigobar, telefonemas e extras de caráter pessoal, salvo o que constar como incluso;
Passeios, ingressos para os atrativos e taxas diversas, salvo o que constar como incluso.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Obrigatório portar o RG original ou CNH dentro da validade (Menores até 11 anos é possível portando a Certidão de Nascimento original);
Formas de pagamento: Depósito bancário, cartão débito/crédito e cheques (sob consulta).
Contas para pagamentos e informações comerciais das viagens: Clique aqui para visualizar.
Número mínimo de pessoas para realização da viagem: 20 passageiros pagantes.
Os horários e locais de embarque podem sofrer alterações e serão sempre reconfirmados;
Levar roupas confortáveis; Protetor solar; Tênis para caminhadas.
Levar dinheiro/cartão para as despesas extras.
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