
    

 
 
 

  

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

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

Sesc Gama: 3484-9112 
  

      

 

 
PIRENÓPOLIS/GO 

  

 
09 A 11/02/2021 

 

 

Local de embarque: 

 
GGrraauu  ddee  ddiiffiiccuullddaaddee Sesc 913 Sul às 06:20 e Tag. Norte 6h50 

 
 

 
Cidade histórica famosa pelos casarões, ruas e 
igrejas de arquitetura colonial. Nos arredores, a 
cidade esconde reservas ecológicas repletas de 
cachoeiras com estruturas turísticas perfeitas 
para banhos ou prática de atividades de 
ecoturismo. 

Dia 09 - (Terça-feira): Saída às 06h30 do SESC 913 Sul e 7h do Sesc 

Taguatinga Norte com destino a Pirenópolis, onde seguiremos direto para 

a Cachoeira das Araras com tempo para banho e almoço incluso. A 

cachoeira possui 7 metros de altura, um grande poço e piscinas naturais 

ideais para banho. O acesso é fácil (cerca 100 metros de distância) e o 

restaurante serve saborosa comida típica goiana. Após o almoço, 

seguiremos para a pousada para check-in e acomodação nos quartos. Às 

16h, saída para visita aos principais pontos turísticos da cidade. Retorno 

ao Sesc, onde é servido um buffet de caldos e sopas à noite (incluso). 

Dia 10 - (Quarta-feira): Café da manhã na pousada. Saída para a 

Cachoeira do Abade (ingresso incluso) com sua natureza exuberante, 22 

metros de queda, um grande poço e uma praia de areia branca que 

formam uma paisagem encantadora permitindo ao visitante desfrutar de 

momentos únicos no local. Além da cachoeira principal, com trilha de 

acesso fácil (500 metros), a propriedade também abriga um conjunto de 

outras 3 cachoeiras, diversos mirantes e um aquário natural que podem 

ser acessados pelos visitantes através de uma trilha de nível moderado 

(2,5km de extensão). Após o passeio, passaremos no centro da cidade 

para almoço por conta do excursionista. Tarde livre para desfrutar da 

infraestrutura de lazer do hotel. Noite livre com buffet de caldos e sopas 

incluso no Sesc. 

Dia 11 - (Quinta-feira): Café da manhã na pousada e manhã livre para 

desfrutar da infraestrutura de lazer da pousada. Os apartamentos deverão 

ser desocupados às 12h. Check-out e saída para almoço (não incluso). 

Logo após, retornaremos para Brasília, com chegada prevista até às 17h. 
 

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. 
 

ATENÇÃO: A partir de 21/01/21 será aberto o 2º lote de vendas e os valores serão 
ajustados. 

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

 

 Transporte em microônibus de Turismo; 

 2 diárias no Sesc Pirenópolis com café da 
manhã; 

 Passeios conforme roteiro; 

 1 almoço; 

 2 ingressos para cachoeira; 

 Seguro de viagem; 

 Guias credenciados pelo Ministério do Turismo. 

 
1º Lote – Vendas de 17/12/2020 a 

20/01/2021 

 R$ 632,00 - Público em Geral 

 10% OFF = R$ 569,00 - Gerontologia / 

Conveniados 

 30% OFF = R$ 443,00 - Trabalhador 

CBST/ dependentes CBST  

2º Lote - Vendas de 21/01 a 02/02/2021 

 R$ 695,00 - Público em Geral 

 10% OFF = R$ 626,00 - Gerontologia / 

Conveniados 

 30% OFF = R$ 487,00 - Trabalhador 

CBST/ dependentes CBST  

 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 

 


