LAGO SERRA DA MESA E
NIQUELÂNDIA/GO
Local de embarque:

Sesc 913 Sul às 06:45
Sesc Ceilândia às 07:15

DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022

Grau de dificuldade

Lago Serra da Mesa (o lago artificial da Usina de Serra da
Mesa) é o quinto maior lago do país, e tem atraído
expressivo investimento na área de turismo. Formado
principalmente pelos rios Tocantins, rio das Almas e
Maranhão, tornou-se uma das melhores regiões para pesca
esportiva de peixes como o Tucunaré, campeão de
preferência dos pescadores de iscas artificiais e também
grande aproveitamento com o lazer e turismo náutico.

▪ Transporte em microônibus de Turismo;
▪ Hospedagem em Niquelândia;
▪ Pensão completa (café, almoço e jantar);
▪ Passeios conforme roteiro;
▪ Seguro de viagem;
▪ Guia credenciado pelo Ministério do Turismo e Técnico
do Sesc.

▪ R$ 999,00 -Trabalhador CBST / dependentes CBST
▪ R$ 1.099,00 - Conveniado

Este roteiro de experiência cultural, religiosa e pesca
contará com visitas nos atrativos turísticos conduzido por
um anfitrião (guia local) conhecedor da história local.
1º dia – 18/02 (Sex): Saída do Sesc 913 Sul às 07:00 e do
Sesc Ceilândia às 07:30. Refeição no trajeto por conta do
excursionista. Check-in em hotel de categoria confortável
(ar condicionado, frigobar e armários, tv, wi-fi, piscina +
café da manhã). Chá Josephina’s no Centro Cultural José
Ermírio de Moraes com integração histórica e início do
roteiro (caminhada pelo Centro Histórico, igreja de São José
na praça Matriz, rua direita de casarões e paralelepípedos);
Apresentação da Congada na praça Santa Efigênia e visita à
igreja; Jantar caracterizando a cultura e culinária histórica
preparado em restaurante parceiro. Ao final do passeio,
retorno ao hotel.
2º dia – 19/02 (Sáb): Café da manhã. Saída para o Lago
Serra Da Mesa (a 43km) com vivência da pesca. Almoço
caracterizado regional. Atividades com passeio de barcos
ou lanchas até as 17h e opcional atividade livre (piscinas,
redário, trilhas e outros) incluso café da tarde. Jantar com
culinária regional. Retorno para o Hotel em Niquelândia.
3º dia – 20/02 (Dom): Saída para o povoado de Traíras
há 12 km dispondo de Brunch Josephina’s e visita guiada
com vivência histórica. Em seguida, saída com retorno a
Brasília. Chegada prevista para as 18h às unidades de
embarque.

▪ R$ 1.149,00

– Gerontologia
▪ R$ 1.199,00 – Público Geral

Consulte-nos sobre valores para crianças e apartamento
individual.
*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de
logística e condições climáticas sem prévio aviso.

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.

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 inclusos, serão pagos a parte pelo excursionista.

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

Sesc 504 Sul:
Sesc Ceilândia:

3217-9120
3379-9532

Sesc Guará:
Taguatinga Norte:

3383-9120
3451-9105

