
 

 
 
 

 

Sesc 504 Sul:  3217-9120 Sesc Guará 3383-9120 

Sesc Ceilândia: 3379-9532 Taguatinga Norte 3451-9105 

    
      

 

PASSEIO 
PIRENÓPOLIS/GOCOM FAZENDA BABILÔNIA 

  

 

16/10/2021 – SÁBADO  

 

 

Locais de embarque: 

 
Grau de dificuldade 

Sesc 913 Sul às 07:20 
Sesc Guará às 07:50 
Sesc Taguatinga norte às 08:10 

  

Pirenópolis é uma cidade histórica famosa 
pelos casarões, ruas e igrejas de arquitetura 
colonial. Nos arredores da cidade, a Fazenda 
Babilônia é uma propriedade antiga que preserva 
as tradições históricas, culturais e culinárias da 
região e permite a vivência de experiências 
gastronômicas e culturais. 

Dia 16 –  (SÁBADO): Saída às 07:30 do Sesc 913 Sul, às 08:00 do Sesc 

Guará e às 08:20 do Sesc Taguatinga Norte. Chegada na Fazenda Babilônia 

em Pirenópolis, onde faremos um pequeno passeio conhecendo um pouco 

da história, da cultura e da arquitetura da região. Em seguida, vamos viver 

uma experiência gastronômica desfrutando de um delicioso café sertanejo 

com mais de 40 itens que contemplam receitas antigas, típicas de um Goiás 

rural e antigo. Após visitação a Fazenda Babilônia, seguiremos até o centro 

histórico de Pirenópolis, onde teremos tempo livre para conhecer a cidade 

(Opcional: passeios pelas igrejas e museus – taxas não inclusas) e realizar 

compras nas lojas de artesanato local. Às 17h retorno para Brasília. 

 
 

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. 

 
 

OBS: Ao adquirir o pacote sem transporte, o cliente deverá efetuar o 

passeio em veículo próprio, encontrando-se com o grupo diretamente na 

Fazenda Babilônia (necessário comunicar ao Sesc-DF previamente o horário 

de chegada previsto, sendo permitido a permanência na Fazenda das 11:30 

às 13:30) ou seguindo a Van do Sesc-DF conforme locais e horários de 

embarque previstos no roteiro. 

 

 
*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística e 
condições climáticas sem prévio aviso. 

 

 
 Transporte em Vans do Sesc; 

 01 Café Sertanejo; 

 Ingresso para acesso a Fazenda Babilônia; 

 Seguro de viagem; 

 Guias credenciados pelo Ministério do Turismo. 

 OPCIONAL: Pacote sem transporte para pessoas 
que desejem ir em veículo próprio. 

 

COM TRANSPORTE 

30% OFF = R$ 242,00 -Trabalhador CBST / 

dependentes TCBST  

20% OFF = R$ 277,00 -Conveniados 

15% OFF = R$ 294,00 - Gerontologia 

 R$ 347,00 - Público em Geral 

SEM TRANSPORTE 

30% OFF = R$ 175,00 -Trabalhador CBST / 
dependentes TCBST  

20% OFF = R$ 200,00 -Conveniados 

15% OFF = R$ 213,00 - Gerontologia 

 R$ 251,00 - Público em Geral 

Consulte valores para crianças 

Parcelamento em até 10x 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 

 


