ARAXÁ COM SACRAMENTO/MG
Local de embarque:

Sesc 913 Sul – 06h30
Sesc Taguatinga Norte – 07h
Sesc Ceilândia – 07h30

D E 01 A 06/12/2021

Grau de dificuldade

Pacata e simpática, Araxá preserva fragmentos de
sua história em alguns casarões do centro da cidade.
Um dele abriga o Museu Dona Beja, que exibe cerca
de 300 peças e mobiliário do século 19.

1º dia - 01/12 (Qua): Encontro na unidade escolhida para embarque com
30 minutos de antecedência ao horário previsto para saída. Almoço no
percurso por conta do excursionista. Chegada em Araxá prevista para as
15h30. Acomodações liberadas a partir de 14h. Jantar incluído no Sesc.

Sacramento tem a história de seu surgimento ligada
á exploração de sua região por expedições em busca
de riquezas minerais. No início do século XVIII foi
construída a Capela do Santíssimo Sacramento, com o
Patrocínio de Maria, em torno da qual a cidade se
desenvolveu. A capela foi modificada ao longo dos
anos e hoje é a imponente Igreja Matriz de Nossa
Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento.

2º dia – 02/12 (Qui): Após café da manhã city tour pela cidade de Dona
Beja (ingressos não incluídos): Museu Calmon Barreto, com mais de 300
peças desse importante artista da cidade; loja de produtos de beleza feitos
com lama e sais minerais; Memorial de Araxá, que homenageia 180 pessoas
que contribuíram para história da cidade e Igreja de São Domingos. Após o
almoço (por conta do excursionista) retorno ao Sesc e tempo livre para
descanso. Café da manhã e jantar incluídos no Sesc.

▪ Transporte em ônibus ou microonibus de
Turismo;
▪ Hospedagem no Hotel Sesc Araxá com café da
manhã;
▪ 7 refeições;
▪ Programação conforme roteiro.
▪ Seguro de viagem;
▪ Guias credenciados pelo Ministério do Turismo
e Monitor do Sesc.

Obs.: Os ingressos possuem valores simbólicos e para visita aos museus
da cidade, é possível adquirir um passaporte cultural único.
3º dia – 03/12 (Sex): Após o almoço visita ao Parque do Cristo e a loja
Doces Joaninha, para apreciar o processo de fabricação dos doces mineiros.
Retorno para o hotel. Café da manhã, almoço e jantar incluídos no Sesc.
4º dia – 04/12 (Sáb): Após café da manhã, saída para Sacramento,
acolhedora cidade com grande diversidade de belezas naturais. Visita a gruta
dos Palhares, e tour pela cidade (ingressos não incluídos). Almoço por conta
do excursionista. Ao final da tarde, retorno à Araxá. Café da manhã e jantar
incluídos no Sesc.
5º dia – 05/12 (Dom): Dia livre para aproveitar a estrutura e programação
da unidade. Aproveite para fazer as últimas compras e levar os famosos
doces de Araxá. Café da manhã, almoço e jantar incluídos no Sesc.
6º dia – 06/12 (Seg): Após café, procedimentos de check out até às 12h e
retorno. Café da manhã incluído. Os aptos deverão ser liberados às 11h.
Almoço por conta do excursionista. Chegada em Brasília prevista para as 21h.

Valores por pessoa em apto duplo:
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.

30% OFF: R$ 1.275,00 - TCBST E DEPENDENTES
20% OFF: R$ 1.457,00 - Conveniado
10% OFF: R$ 1.639,00 - Gerontologia
R$ 1.822,00 - Público em Geral
▪ Consulte valores para crianças e apartamentos individuais

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

• 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 pagas a parte pelo excursionista.

Sesc 504 Sul:
Sesc Ceilândia:
Sesc Guará:

3217-9120
3379-9532
3383-9120

Sesc 913 Sul:
Sesc Gama:
Taguatinga Norte:

3445-4425
3484-9112
3451-9105

