
    

 
 
 

  

Sesc 504 Sul:  3217-9120 Sesc 913 Sul:  3445-4425 

Sesc Ceilândia: 3379-9532 Sesc Gama:  3484-9112 

Sesc Guará: 3383-9120 Taguatinga Norte:  3451-9105  
    

  

 

GOIÂNIA COM FAZENDA JABUTICABAL/GO 
COM OPÇÃO DE MISSA EM TRINDADE 

  

 
DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2021 

 

 

Local de embarque: 

  
Grau de dificuldade 

SESC 913 Sul às 07:00 

SESC Guará às 07:30 

SESC Taguatinga Norte às 08:00 

  
Goiânia - Centenas de flores espalham cores e 

perfumes pela cidade. Bosques, praças e jardins 
preenchem espaços entre grandes avenidas e pequenas 
ruas, fazendo com que Goiânia esteja no ranking das 
melhores cidades brasileiras em qualidade de vida. É um 
museu que retrata desde a origem do planeta Terra à 
chegada dos portugueses ao Brasil. 

Memorial do Cerrado - reúne espaços que 
representam as diversas formas de ocupação do 
Cerrado e os modelos de relacionamento com a 
natureza e a sociedade. 

Fazenda Jabuticabal - Além do maior pomar do 
mundo, com 42 mil pés de jabuticabas, a Fazenda conta 
com uma nova e ampla estrutura de restaurante, 
mirante, cafeteria, espaço fotográfico, choperia, 
sorveteria, produtos da roça, lembrancinhas e muitas 
outras novidades para o tão esperado passeio anual 
com a família e com os amigos. 

1º dia – 01/10 (sexta-feira): Apresentação na unidade escolhida para 
embarque e saída com destino a Hidrolândia/GO. Ao chegar na Fazenda 
Jabuticabal, será realizado um passeio orientado. Ingresso e almoço 
inclusos. Em horário oportuno, saída com destino ao hotel Like Ü, em 
Goiânia. Restante de tarde livre. Jantar incluso no hotel.  

2º dia – 02/10 (sábado): Café da manhã. Saída para visita monitorada ao 
Memorial do Cerrado. Será realizada uma caminhada leve e muito 
instrutiva sobre as fases do cerrado. Parada para almoço por conta do 
excursionista no Flamboyant Shopping. Em horário oportuno, iniciaremos 
um passeio cultural pela cidade. Ao fim da tarde, retorno para o hotel e 
jantar incluso. A noite faremos uma saída para a Feira da Lua. 

3º dia – 03/10 (domingo): Café da manhã. Saída para Trindade para 
missa às 08:30 na Basílica do Divino Pai Eterno. A missa tem início às 10:00 
e previsão de término para as 11:30. Quem optar por ficar no hotel, tem a 
possibilidade de ir até a Feira do Sol (por conta própria). Retorno ao hotel, 
de onde será realizado o check out até as 12:00. Almoço por conta do 
excursionista em Goiânia. Às 13:00 sairemos com destino ao Outlet de 
Alexânia. Chegada em Brasília prevista para as 18:30 (dependendo do local 
de desembarque). 

 

 

O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua clientela, com 

saúde e segurança, implementando em seus passeios e excursões todos 

os Protocolos de Biossegurança exigidos pelo Ministério do Turismo, 

sendo uma instituição comprometida com o Selo de Turismo Responsável 

– Limpo e Seguro. 

 

 

 

*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística nas 
cidades e principais vias; e condições climáticas sem prévio aviso. 

 

 
3 dias e 2 noites 

▪ Transporte em ônibus executivo ou 
microônibus; 

▪ 02 diárias de Hospedagem com café da manhã 
e jantar no Hotel Like Ü Goiânia; 

▪ Passeios conforme roteiro; 

▪ Ingressos para o Memorial do Cerrado e 
Fazenda Jabuticabal; 

▪ Seguro de viagem; 

▪ Guias credenciados pelo Ministério do Turismo. 

  

▪ 30% off = R$ 885,00 – Trab. CBST e Dep. 

▪ 20% off = R$ 1.012,00 - Conveniado 

▪ 10% off = R$ 1.138,00 - Gerontologia 

▪ R$ 1.264,00 - Público em Geral   
Consulte os valores para crianças e 
acomodações individuais 

Parcelamento em até 10 X no cartão de crédito 

 
• A apresentação para o embarque deverá feita, conforme o horário citado no roteiro acima. 
• Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com foto. 
Certidão de Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos com CPF. 
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto. 
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação. 
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagos a parte pelo excursionista. 

Sesc Turismo. Transformando vidas 
www.sescdf.com.br  sescdf 

 


