1º DIA: 01/09/2022 QUINTA-FEIRA: XAXIM / HOLAMBRA, 15h00 recepção e embarque na
agência Universo do Turismo Xaxim, início da viagem com destino a Holambra, pernoite em
viagem;
2º DIA: 02/09/2022 SEXTA-FEIRA: HOLAMBRA, chegada prevista em Holambra para às
10h00. Com guia local faremos um city tour conhecendo a história da imigração Holandesa,
a arquitetura e todo o cotidiano da produção das mais variadas flores. Teremos a
oportunidade de caminhar, tirando fotos e apreciando toda beleza, sentindo como funciona
o plantio, cultivo, corte e informações sobre as flores de Holambra, que são referência
mundial. Vamos visitar os famosos campos de flores, estufas de plantas, entre elas: tulipas,
crisântemos, gérberas, lisiantus, celósias e girassóis. Teremos também uma parada no maior
moinho típico Holandês da América Latina. Final dos passeios seguimos para Jaguariúna,
check-in no hotel, jantar incluso, pernoite;
3º DIA: 03/09/2022 SÁBADO: HOLAMBRA / EXPOFLORA, café da manhã no hotel, logo após
saída para a cidade de Holambra a “Capital Nacional das Flores”, antiga colônia holandesa
Holambra abriga os principais produtores de flores e plantas ornamentais. Visita a
EXPOFLORA, um parque de flores e sabores, a maior exposição de flores da América Latina,
DIA LIVRE na feira para conhecer os mais variados setores em exposição, apresentações
típicas diversas, parada das flores, chuva de pétalas, compras e culinária típica. Final da tarde
retorno para o hotel, jantar incluso, pernoite;
4º DIA: 04/09/2022 DOMINGO: HOLAMBRA / ATIBAIA - FESTA DAS FLORES E DO
MORANGO, café da manhã no hotel, check-out. Saída para Atibaia, onde vamos visitar a
FESTA DAS FLORES E DO MORANGO. O Japão mais perto de você. Atibaia é destaque
nacional na produção de flores, 25% da produção nacional, sendo também a maior produtora
de morangos do Estado de São Paulo. O evento oferece muitos atrativos, lançamentos de
flores, gastronomia, shows culturais, pavilhão de exposição, mini shopping, salão do artesão,
museu da história natural, entres outros atrativos. Oportunidade de comprar flores e uma
grande variedade de morangos, os famosos morangos de Atibaia. Em horário combinado,
início da viagem de retorno, pernoite em deslocamento;
5º DIA: 05/09/2022 SEGUNDA-FEIRA: XAXIM, Chegada em Xaxim prevista para às 10h00.












City tour em Holambra;
Visita aos Campos de Flores;
Guia local em Holambra;
Ingresso na Expoflora em Holambra;
02 diárias de hotel em Jaguariúna com café da manhã;
02 jantares no hotel;
Ingresso na Festa das Flores e Morangos em Atibaia;
Guia coordenador acompanhando o grupo desde a saída;
Ônibus Leito Total Double Decker;
Serviço de bordo.

Extras de caráter pessoal. Ex.: Lavanderia, telefonemas, alimentação e bebidas, ingressos,
taxas de visitação e de turismo não mencionadas, seguro viagem individual, passeios extras
e o que mais não constar no item incluso.

APARTAMENTO DUPLO
R$1.645,00

APARTAMENTO TRIPLO
R$1.645,00

APARTAMENTO INDIVIDUAL
R$1.895,00

 FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 10x sem juros no cheque ou boleto bancário.
A ordem dos passeios e roteiro poderá ser alterada conforme disponibilidade de agendamentos,
condições climáticas e ou novos protocolos de segurança impostos para o período da viagem. Saída
garantida com no mínimo 30 pessoas.

