
 
 
 
 

 

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

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

 

FIM DE SEMANA 
VILA VELLUTI HOTEL DE CAMPO/DF 
   

 
23 A 24 DE OUTUBRO DE 2021 

 

 

Local de embarque: 

 
GGrraauu  ddee  ddiiffiiccuullddaaddee 

Sesc 913 Sul - 7h20  
Sesc Tag. Norte - 8h00 

 
 

O Vila Velluti Hotel de Campo, SPA & Convenções está 
localizado no DF em uma região com natureza 
exuberante, amplos espaços ao ar livre e uma excelente 
infraestrutura que conta com piscinas, SPA, áreas de 
esporte, pesca, passeio a cavalo, trilhas ecológicas, bares, 
restaurantes e diversas opções de lazer seguindo todos 
os Protocolos de Biossegurança.  

Dia 23/10 - Saída do Sesc 913 Sul às 7h30, passando no SESC Tag. Norte às 

8h15 com destino ao Vila Velluti Hotel de Campo/DF. Chegada no Hotel e 
credenciamento na recepção. A partir das 09h, infraestrutura de lazer e atividades 

recreativas do Hotel já estarão liberadas. Almoço incluso. Após o almoço 
informaremos o horário para entrada nos apartamentos. Noite livre. 

Dia 24/10 - Café da manhã e almoço inclusos. Os quartos deverão ser 
desocupados às 14h, mas a infraestrutura de lazer e atividades recreativas do 
Hotel fica disponível até 17h. Saída das vans ao fim do dia para retorno, com 

desembarque no Sesc Taguatinga Norte e posteriormente no Sesc 913 Sul com 
chegada prevista no máximo até às 18h30. 

Atividades recreativas do hotel (inclusas): Trilhas, cascata artificial, pesque e 
solte, playground, piscinas adulto e infantil, redário, campo de futebol gramado, 

quadra de vôlei de areia, sinuca e outras atividades.  

Atividades extras: Tirolesa, Passeio a Cavalo, despesas com o bar, bebidas em 

geral, petiscos e outras despesas não inclusas. 

Observações: As atividades recreativas estarão liberadas e em funcionamento 
conforme disponibilidade do hotel e seguindo as normativas de Biossegurança, 

visando preservar a saúde e segurança da clientela. 

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. 

  

OBS: Ao adquirir o Pacote sem transporte o cliente deverá realizara excursão em 
veículo próprio, encontrando-se com o grupo diretamente no Hotel de Campo Vila 

Velluti e identificar-se na recepção como integrante do grupo Sesc.  

 
*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística nas 

cidades e principais vias; e condições climáticas sem prévio aviso. 

 

 

 Transporte em Vans do Sesc; 

 1 diária no Hotel de Campo Vila Velluti; 

 Refeições: 01 café da manhã e 02 almoços; 

 Acesso a área de lazer e atividades recreativas; 

 Seguro de viagem; 

 Guia credenciado pelo Ministério do Turismo. 

 OPCIONAL: Pacote sem transporte para pessoas que 
desejam ir em veículo próprio 

 

PACOTE COM TRANSPORTE 

 30% off = R$ 492,00 - Trabalhador CBST/ 
dependentes CBST 

 20% off = R$ 562,00 – Conveniados 

 10% off = R$ 632,00 – Gerontologia 

 R$ 703,00 - Público em Geral 

OPCIONAL: PACOTE SEM TRANSPORTE 

 30% off = R$ 390,00 - Trabalhador CBST/ 
dependentes CBST 

 20% off = R$ 446,00 – Conveniados 

 10% off = R$ 502,00 – Gerontologia 

 R$ 558,00 - Público em Geral 

Consulte os valores para crianças e apartamentos 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 
 


