
1° Dia - 22 Set - QUA - Caxias do Sul / Porto 
Alegre / São Paulo / Águas de Lindóia: 
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em 
ônibus de turismo com destino ao aeroporto Salgado 
Filho, em Porto Alegre. Embarque para São Paulo. 
Chegada, recepção e traslado para Águas de Lindóia. À 
tarde, faremos um breve passeio panorâmico pela cidade 
e, logo após, seguiremos para Monte Sião-MG, 
conhecida como a “Capital Nacional do Tricô” e pela 
fabricação das porcelanas azuis. Tempo para visitar as 
fábricas e compras. Retorno a Águas de Lindóia. Jantar 
no restaurante do hotel. 
2° Dia - 23 Set - QUI - Águas de Lindóia: 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para aproveitar as Águas 
Termo Minerais do Balneário Municipal (ingresso não incluído), 
um dos mais importantes do Brasil, com água de qualidade 
mundialmente conhecida, ou então para aproveitar as piscinas 
do hotel com água aquecida. Após o almoço, saída para Serra 
Negra. No trajeto visitaremos o Engenho Cavalo de Tróia, uma 
propriedade rural especializada na produção de vinhos, 
cachaças e licores, além de produtos e alimentos típicos. Em 
seguida, iremos para compras em Serra Negra e, 
posteriormente, retorno ao hotel. Jantar no hotel. 

3° Dia - 24 Set - SEX - Águas de 
Lindóia / Holambra / Poços de 
Caldas:  
Café da manhã no hotel. Saída para 
Expoflora, onde faremos um tour 
panorâmico pela cidade e para visitar 
uma Fazenda produtora de Flores, a 

Fazenda Terra Viva na área rural de Holambra. Ingresso na Festa 
das Flores - Expoflora, a maior feira de flores da América Latina. 
Veremos danças típicas, feira de artesanato, chuva de pétalas e 
outros. À tardinha, continuação da viagem para Poços de 
Caldas-MG. Jantar no hotel. 
4° Dia - 25 Set - SAB - Poços de Caldas:  
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer Poços de Caldas, 
cidade 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°C. Visita da Represa 
Saturnino de Brito, Véu das Noivas, Represa Bortolan, Recanto 
Japonês, Fonte dos Amores, Cristais Cad’oro (única no Brasil 
que produz cristais similares aos de Murano, Itália), Perfumaria 
Sarandi e parada numa fábrica do famoso Queijo de Minas. 
Retorno para o almoço no hotel e restante do dia livre. À tarde, 
aproveitar a Piscina com água sulfurosa (termal), naturalmente 
aquecida no hotel, sala de ginástica, sala de jogos, cinema, 
American bar, coffee shop, etc. Aproveite também para visitar 
as variadas feiras de arte e artesanatos. Jantar. 
5° Dia - 26 Set - DOM - Poços de Caldas:  
Café da manhã no hotel. 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 às Thermas Antonio 
Carlos e ao Teleférico. De construção em estilo Colonial 
Português, ocupa uma área de aproximadamente 7.000m², 
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 no hotel. 
6° Dia - 27 Set - SEG - Poços de Caldas:  
Café da manhã no hotel. 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 
piscina térmica, hidromassagem, piscina externa climatizada e 
com toboágua, academia de ginástica, saunas, ducha, 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 – 1686m)  onde poderemos observar 
uma bela paisagem da Serra e da Cidade, Pedra Balão e a 
Cascata das Antas. Almoço e jantar no hotel incluídos. 
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ÁGUAS QUENTES – LINDÓIA E POÇOS

SAÍDA: 
22/09/21 

7 dias

Holambra



7° Dia - 28 Set - TER - Poços de Caldas / São Paulo / 
Porto Alegre / Caxias do Sul:  
Café da manhã no hotel. Manhã livre para desfrutar do 
hotel e arredores em seus últimos momentos. Almoço no 
hotel. Em horário a ser determinado, saída para São Paulo.  

Chegada diretamente ao aeroporto de Guarulhos para 
embarque em voo com destino a Porto Alegre. Chegada, 
recepção e traslado em ônibus especial para Caxias do Sul e… 

Até a próxima viagem.  

NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / Porto Alegre / Caxias 

em ônibus de turismo;  
- Passagem aérea com todas as taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 3* e 4*, em aptos. duplos ou triplos; 
- 5 jantares + 5 almoços inclusos nos hotéis (sem bebidas); 
- Transporte em ônibus de luxo, com ar condicionado; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o 

período, acima de dez passageiros; 
- Seguro de viagem nacional e kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, 

aeroporto, fronteira, hotéis, etc…; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

DOCUMENTAÇÃO PARA A VIAGEM: 
Carteira de identidade ou Carteira de motorista válida. 

Poços de Calda 
Hotel Minas Gerais

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento:
POR PESSOA  

Duplo ou Triplo
POR PESSOA 

Individual

Parte Aérea  
e Terrestre: R$ 4.195,00 R$ 5.390,00

Pagamento: Entrada + Parcelas Entrada + Parcelas

CARTÃO R$1.475 4 x R$ 680 R$1.900 4 x R$ 875

BOLETO R$1.475 6 x R$ 455 R$1.900 6 x R$  585

CHEQUES R$1.085 9 x R$ 345 R$1.400 9 x R$  445

Atenção: Todas as medidas 
preventivas contra a  

COVID-19 serão tomadas. 

Av. Itália, 277 Sala 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012 |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA e ANDES TURISMO LTDA, na qualidade de operadores, declaram que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e 

deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 29/07/2020. Eventuais variações destes custos operacionais poderão 

determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  
• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, 

rodoviários ou marítimos, 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.                                                                                                                                                                      Caxias do Sul, 29 de Julho de 2020.

Águas de Lindóia

Holambra

Holambra

http://www.magnificat.tur.br

