CALDAS NOVAS/GO
Local de embarque:

1. Sesc 913 Sul - 06h50
2. Sesc Tag. Norte - 07h10
3. Sesc Ceilandia - 07h50

DE 06 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022

Autoproclamada a maior estância
hidrotermal do mundo, Caldas Novas tem águas
que brotam naturalmente em temperaturas de
mais de 35°C. As nascentes termais são usadas
em tratamentos de saúde. A visita a Caldas se
torna mais completa e especial com a
hospedagem no SESC Caldas Novas, um
verdadeiro complexo de lazer que dispõe de
infraestrutura, serviços qualificados e inúmeras
atividades que garantem a diversão segura de
toda a família.

1º dia - 06/02 (Dom): Saída do Sesc 913 Sul às 07h, passando
pelo Sesc Tag. Norte às 07h20 e pelo Sesc Ceilândia ás 08h00min
com destino a Caldas Novas/GO. Chegada prevista às 13h30.
Almoço e check-in. Restante do dia e noite livres. Jantar no Sesc.
2º dia - 07/02 (Seg): Café da manhã. Dia livre para aproveitar
as atividades programadas no hotel.
3º dia - 08/02 (Ter): Café da manhã. Neste dia realizaremos
tour pela cidade, passando pelos principais atrativos turísticos
(Santuário Nossa Senhora da Salette, Shopping Serra Verde,
Casarão Gonzaga, Jardins di Roma etc). Almoço e jantar no Sesc.
4º dia - 09/02 (Qua): Café da manhã. Passeio opcional ao Hot
Park, com ingresso e almoço por conta do excursionista. Aqueles
que optarem por realizar o passeio, não almoçarão no hotel. Os
demais terão dia livre para atividades e almoço no Sesc. Jantar
incluso no hotel.

6 dias e 5 noites
▪ Transporte em ônibus de Turismo;
▪ Hospedagem no Sesc Caldas Novas com
refeições inclusas;
▪ Passeios conforme roteiro;
▪ Seguro de viagem;
▪ Guias credenciados pelo Ministério do
Turismo.

▪

5º dia - 10/02 (Qui): Café da manhã. Dia livre para aproveitar
as atividades programadas no hotel.
6º dia - 11/02 (Sex): Café da manhã. Manhã livre. Os
apartamentos deverão ser desocupados às 12h. Almoço no hotel
e saída com retorno para Brasília às 13h30. Chegada prevista às
18h00 em Ceilandia, às 19h00 em Tag Norte e às 19h30 na 913
Sul.
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$ 1.110,00 - Trabalhador
CBST / dependentes TCBST

▪
▪
▪

Grau de
dificuldade

20% OFF = R$ 1.269,00 - Conveniados
10% OFF = R$ 1.428,00 - Gerontologia
R$ 1.587,00 - 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.

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

