
A partir de
12 x R$ 194,83

 Excursão 
Brasília e Caldas Novas

15/05- Dia livre para deslocamento de São Luís a
Brasília. Check in no hotel. No final de tarde, saída para
a realização do Tour "Cidade Iluminada" com jantar
incluso. noite livre.                                                          

19/05 - Dia livre para aproveitar a estrutura do Sesc Caldas Novas. À noite, atividades
recreativas no SESC. Café da Manhã, almoço e jantar inclusos.

16/05- Após café da manhã, saída para o tour "Brasília - Cidade
Design" . Retorno para o hotel e tempo livre. No final de tarde,
saída para passeio pelos principais atrativos da cidade. Noite
livre. Café da manhã e almoço inclusos.                                       

17/05 - Visita às Cachoeiras da Chapada Imperial (opção de 03 níveis de
trilha, fácil, médio e difícil) com paradas para banho. Retorno para a
Sede da Fazenda. Retorno para o hotel. A noite, saída para  passeio ao
Pontão do Lago Sul, pela orla do Lago Paranoá e curtir os bares e
restaurantes do local. Café da manhã, almoço (tardio) e ingressos inclusos.  

18/05 - Saída para Caldas Novas/GO. Chegada prevista às 12h45. Restante do dia
livre para aproveitar a estrutura do Sesc Caldas Novas. Noite livre. Café da manhã ,
almoço e jantar inclusos.                                                                                         

20/05 - Manhã livre para atividades de lazer do Sesc Caldas Novas. À tarde, saída
para City Tour em Caldas Novas (Cachaçaria Vale das Águas Quentes, o Santuário
Nossa Senhora da Salette e o centro de artesanato Serra Verde.  À noite, atividades
recreativas no Sesc.  Café da Manhã, almoço e jantar inclusos.                                       

21/05 - Saída às 08h30 para passeio ao HotPark. Retorno ao Sesc e restante da tarde
e noite livre para usufruir da estrutura e atividades de lazer. Café da manhã, almoço,
jantar e ingresso inclusos.                                                                                         

22/05- Café da manhã, check out no Hotel em Caldas Novas e saída para Brasília
com parada no percurso para almoço (não incluso). Chegada ao Aeroporto
Internacional de Brasília prevista para as 17h. Retorno Brasília para São Luís          

15 a 22 de maio de 2022            


