Caldas Novas
2019
Atualização para: 21/03/2019

DESCRITIVO

06 DIAS
04 DIÁRIAS
04 CAFÉS DA MANHÃ
04 REFEIÇÕES
BRINDE SURPRESA
01 REFEIÇÃO EM ESTRADA
ÔNIBUS LEITO TURISMO
SERVIÇO DE BORDO
GUIA ACOMPANHANTE

DATAS

Por tempo limitado!

Duplo R$

04/05 a 09/05 Cód.348

898,

00

Triplo R$ 898,00
Criança colo 0/4 FREE

25/05 a 30/05 Cód.349

Poltrona de 0/12 anos R$ 298,00

15/06 a 20/06 Cód.351

Embarques:

Regime: Meia pensão
(Café da manhã e Jantar)

JULHO
Single R$ 2.218,00

06/07 a 11/07 Cód.353

Mínimo de 20 passageiros
saímos das cidades abaixo

PREÇO POR PESSOA

Single R$ 1.278,00

20/04 a 25/04 Cód.347

22/06 a 27/06 Cód.352
BELO HORIZONTE as 22:00h
Terminal Turístico JK – Loja 41

HOSPEDAGEM

Duplo R$ 1.408,00
Triplo R$ 1.348,00
Criança colo 0/4 FREE

13/07 a 18/07 Cód.354
20/07 a 25/07 Cód.358

IPATINGA as 17:00h
Shopping Vale do Aço

JOÃO MONLEVADE as 19:00h

Acesso livre
- Water Park,
- Clube Privé,
- Náutico Praia
Clube

Poltrona de 0/12 anos R$ 318,00

Posto 5 Estrelas – Graal

Forma de pagamento:
CARTÃO DE CRÉDITO em até 10x
ou entrada mais 10x no cartão

Por tempo limitado!

CHEQUE em até 6x mediante análise de

21/09 a 26/09 Cód.363

crédito. * Consulte possibilidade de
parcelamento de mais vezes.

26/10 a 31/10 Cód.365

PROMOÇÃO
PARA PAGAMENTO A VISTA
3 % DE DESCONTO.

Single R$ 1.278,00

24/08 a 29/08 Cód.361

23/11 a 28/11 Cód.367

Duplo R$

898,

00

Triplo R$ 898,00
Criança colo 0/4 FREE

No cartão de
crédito

Poltrona de 0/12 anos R$ 298,00

14/12 a 19/12 Cód.368

Obs: Desconto para até 02 crianças
somente acompanhadas de dois adultos.

Observações: Tempo estimado de viagem entre Belo Horizonte a Caldas Novas: 11h / 710 km. Desconto para criança valido para hospedagem
com dois adultos no mesmo apartamento. Obrigatório apresentação de documentos originais para embarque. Os ônibus utilizados serão Panorâmicos ou
Double Decker, Caso seja necessário, poderão ser utilizados Utilitários, Van ou Micro-ônibus para traslado até Belo Horizonte, dependendo da quantidade de
passageiros. (Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem aviso prévio) Caso não seja atingida a quantidade de passageiros para operar nossa viagem,
poderemos operar em parceria com outras operadoras. Neste caso as poltronas escolhidas podem mudar. Fica da escolha do cliente em mudar de data,
mudar de ônibus e poltronas ou restituição dos valores.
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ROTEIRO DETALHADO - 06 Dias
1º DIA – BELO HORIZONTE / CALDAS NOVAS
21h30 – Início dos procedimentos de embarque na Rua dos Guajajaras, 1353, Barro Preto, Belo Horizonte –
MG. (Terminal Turístico JK, loja 41 - Mar e Sol Viagens). Partida às 22h, em ônibus-leito turismo, equipado com
ar condicionado, toalete, TV, DVD, CD, mantas e travesseiros, serviço de bordo e guia acompanhante, com
destino a Caldas Novas.
2º DIA - CALDAS NOVAS
Chegada pela manhã. Hospedagem de acordo com a disponibilidade do hotel, visto que a diária inicia a
partir das 12h00. Seu dia será inteiramente livre para curtir todo o lazer que o hotel oferece: parque aquático
com piscinas de águas termais, piscina de água fria, parque aquático infantil, cascatas, além de academia
de ginástica, sauna úmida, salão de jogos e uma equipe de lazer especializada.
Passageiros hospedados nos Hotéis da Rede Privé tem acesso livre ao Water Park, Clube Privé e Náutico
Praia Clube e regime JANTAR.
3º DIA - CALDAS NOVAS
CAFÉ DA MANHÃ e dia livre, para que as palavras de ordem sejam lazer e diversão. À tarde, sugerimos um
agradável passeio de trenzinho (opcional) pelos principais atrativos turísticos da cidade, visitando o Jardim
Japonês (típico da cultura oriental, onde cada elemento tem um significado: carpas, queda d’água,
lanterna, pedras, cascatas, bambus e adornos); a Casa de Chocolate Serra Verde; uma cachaçaria
tipicamente goiana e uma parada numa das tradicionais casas de doces caseiros com degustação. Noite
livre. Sugerimos um bingo e a bela seresta que o hotel oferece.
4º DIA - CALDAS NOVAS
CAFÉ DA MANHÃ e dia livre para atividades independentes. Sugerimos um passeio (opcional) ao Hot Park,
localizado aos pés da Serra de Caldas dentro do Complexo Rio Quente Resort. São mais de 10mil m² de
atrações aquáticas, onde os visitantes podem viver grandes emoções. O divertimento é garantido para
todas as idades, dentro e fora das piscinas. Retorno ao hotel. Noite livre.
5º DIA – CALDAS NOVAS
CAFÉ DA MANHÃ e dia inteiramente livre para atividades independentes e aproveitar tudo que o hotel
oferece, curtindo as fabulosas águas quentes de Caldas Novas. Nosso guia dará maiores informações sobre
outros passeios existentes na região, como à capital do estado, Goiânia, Trindade ou ainda à cidade de
Brasília. Noite livre.
6º DIA - CALDAS NOVAS / BELO HORIZONTE
Após o CAFÉ DA MANHÃ, viagem de retorno a Belo Horizonte e demais cidades, passando por importantes
cidades de Minas Gerais: Araguari, Uberlândia, etc. ALMOÇO em viagem. Chegada e desembarque
previstos para a noite. Nossos agradecimentos e esperamos encontrá-lo em breve em mais um de nossos
roteiros.
Fim de nossos serviços.

Telefone: (31) 3497-8082
www.maresolviagens.com.br
Observações: Tempo estimado de viagem entre Belo Horizonte a Caldas Novas: 11h / 710 km. Desconto para criança valido para hospedagem com dois adultos no mesmo apartamento. Obrigatório
apresentação de documentos originais para embarque. Os ônibus utilizados serão Panorâmicos ou Double Decker, Caso seja necessário, poderão ser utilizados Utilitários, Van ou Micro-ônibus para
traslado até Belo Horizonte, dependendo da quantidade de passageiros. (Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem aviso prévio) Caso não seja atingida a quantidade de passageiros para
operar nossa viagem, poderemos operar em parceria com outras operadoras. Neste caso as poltronas escolhidas podem mudar. Fica da escolha do cliente em mudar de data, mudar de ônibus
e poltronas ou restituição dos valores.

