
    

 
 
 
 

  

 

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

 
Sesc Ceilândia: 3379-9532 Sesc Taguatinga Norte: 3451-9105 

  

 

APARECIDA DO NORTE E CAMPOS DO JORDÃO/SP 
   

 
DE 17 A 24 DE MAIO DE 2022 

 

 

Local de embarque: 
 

Grau de dificuldade Aeroporto de Brasília às 07h 

  
Cidade que abriga o Santuário Nacional dedicado à Nossa 

Senhora, Aparecida (SP) tem sua história ligada ao encontro da 
imagem da santa há 300 anos. Aparecida no nome, o município 
é conhecido popularmente, pelos visitantes, como 'Aparecida do 
norte'. O 'complemento' ao nome oficial do município tem 
origem na instalação da ferrovia entre São Paulo e Rio de Janeiro, 
que passa pela cidade e começou suas operações em 1877. A 
princípio, ela era chamada de Estrada de Ferro do Norte. 

Famosa por possuir um agradável clima de montanha e uma 
natureza exuberante, Campos do Jordão é um dos destinos 
turísticos mais procurados do Brasil. A cidade está localizada no 
alto da Serra da Mantiqueira, próxima a grandes capitais e 
centros urbanos, mas conserva em sua essência as 
particularidades de uma pequena cidade do interior. Cercada de 
montanhas, a cidade possui diversos pontos turísticos, onde 
apreciar a generosidade da natureza é uma atração ainda mais 
interessante. 

1º dia - 17/05 (Ter): Apresentação no Aeroporto de Brasília às 7h para embarque 
no voo LATAM 3145. Chegada em Guarulhos prevista para 10:35. Transfer para 
Aparecida (160 km). Almoço no trajeto por conta do excursionista. Check in no Hotel 
Portal dos Devotos. Restante da tarde livre. Jantar incluso no hotel. Noite livre 

2º dia - 18/05 (Qua): Café da manhã. Saída para visita guiada em Aparecida onde 

iremos conhecer o Porto de Itaguaçu (local onde a imagem da Santa Aparecida foi 
encontrada) e faremos um passeio de barco pelo Rio Paraíba do Sul. Retorno para o 
hotel e almoço (incluso). Em seguida, visitaremos a Basílica Velha (onde aconteceram 
milagres famosos na história da cidade) e posteriormente o complexo do Santuário 
Nacional.  Retorno para o hotel e jantar (incluso no hotel). Noite livre.  

3º dia - 19/05 (Qui): Café da manhã. Saída para Guaratinguetá - com roteiro de Frei 

Galvão, o primeiro santo brasileiro. Almoço (incluso no passeio). Em seguida, 
partiremos para Cachoeira Paulista onde iremos conhecer a Comunidade Canção Nova. 
Retorno para o hotel e Jantar (incluso). Noite livre. 

4º dia - 20/05 (Sex): Café da manhã e saída para Campos do Jordão. No caminho 

passaremos por Taubaté, onde visitaremos o Museu do Mazzaropi. Almoço (incluso) no 
percurso. Chegada em Campos do Jordão. Check in no hotel. A tarde, faremos uma 
pequena caminhada para conhecer o centro turístico da cidade (Vila Capivari) com 
tempo livre para compras. Jantar incluso no hotel. Noite livre. 

5º dia - 21/05 (Sáb): Café da manhã. Visita guiada por Campos do Jordão 

começando pelo Palácio Boa Vista, ao Auditório Cláudio Santoro e o museu a céu aberto 
Felícia Lainer com suas esculturas de Cimento e Bronze. Almoço incluso no passeio. A 
tarde vista a uma malharia da cidade, fábricas de chocolate, degustação de queijos e 
vinhos e o famoso chocolate da Cidade. Jantar incluso em restaurante. Noite livre. 

6º dia - 22/05 (Dom): Café da manhã e saída para um passeio de jardineira visitando 

o Parque Amantikir (onde faremos uma caminhada guiada). Parada para almoço por 
conta do excursionista. A tarde, visitaremos a Cachoeira Ducha de Prata com parada 
para fotos e compras no local.  Em seguida, nos deslocaremos até uma loja local onde 
faremos degustação de queijos, vinhos e do famoso chocolate da cidade. Jantar 
(incluso) em restaurante. Noite livre.  

7º dia - 23/05 (Seg): Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Almoço e 

jantar  por conta do excursionista. Noite livre. 

8º dia - 24/05 (Ter): Café da manhã. Os aptos deverão ser liberados até as 07:30. 

Saída com destino ao Aeroporto de  Congonhas (SP) às 08:00. Almoço no percurso por 
conta do excursionista. Às 13:00 todos deverão realizar o check in no voo LATAM 3710. 
Chegada prevista a Brasília para as 17:05. 

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 
e condições climáticas sem prévio aviso.  

 

8 dias e 7 noites 

▪ Transporte aéreo e taxa de embarque; 

▪ Ônibus de Turismo para transfer e passeios; 

▪ Hospedagem no Hotel Portal dos Devotos em 
Aparecida e no Hotel Palazzo Reale em Campos 
do Jordão; 

▪ 10 Refeições: 4 almoços e 6 jantares;   

▪ Passeios conforme roteiro; 

▪ Seguro de viagem; 

▪ Guias credenciados pelo Ministério do Turismo 
e Técnico do Sesc. 

  

➢ R$ 3.579,00 ou 10 x R$ 357,90 no cartão 
Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus 

Dependentes 

➢ R$ 3.937,00 ou 10 x R$ 393,70 no cartão 
Conveniados 

➢ R$ 4.116,00 ou 10 x R$ 411,60 no cartão 
Gerontologia 

➢ R$ 4.295,00 ou 10 x R$ 429,50 no cartão 
Público em Geral 

Consulte os valores para crianças e acomodações 
individuais. 

 
• 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 inclusos, serão pagos a parte pelo excursionista. 

Sesc Turismo. Transformando vidas 

www.sescdf.com.br  sescdf 

 

https://www.pousadacamposdosholandeses.com.br/campos-do-jordao/dicas-de-passeios/

