1º DIA: 23/06/2022 QUINTA-FEIRA: XAXIM / CAMPOS DO JORDÃO, 14h00 recepção e
embarque na agência Universo do Turismo em Xaxim, início da viagem com destino à Campos
do Jordão - SP, pernoite em deslocamento;
2º DIA: 24/06/2022 SEXTA-FEIRA: CAMPOS DO JORDÃO / APARECIDA, café da manhã em
viagem, chegada e city tour em Campos do Jordão. Localizada no topo da Serra da
Mantiqueira, Campos do Jordão está a mais de 1700 metros de altitude, sendo assim o mais
alto município brasileiro. É considerada a “Suíça Brasileira”, por causa da sua arquitetura
formada por construções no estilo Europeu. Visita aos principais pontos turísticos da cidade
(conforme disponibilidade). Final dos passeios seguimos para Aparecida, localizada à 75km
de Campos do Jordão, chegada e acomodações no hotel, pernoite em hotel;
3º DIA: 25/06/2022 SÁBADO: APARECIDA, café da manhã no hotel. Dia livre em Aparecida
para atividades pessoais, passeios, compras e missas no Santuário Nacional de Aparecida,
composto pela Basílica Nova, a Basílica Histórica, a Cidade do Romeiro, o Morro do Cruzeiro
e o Porto Itaguassu. Sugerimos conhecer a Cidade do Romeiro, uma área idealizada para
proporcionar experiências da Fé, turismo, lazer e convívio para os devotos. No local se
encontra o nosso hotel, o Rainha dos Apóstolos, em que os hóspedes têm acesso
especial que leva, em menos de dois minutos de caminhada, direto ao centro da Cidade do
Romeiro, onde podem desfrutar do Caminho do Rosário; monumento do Obelisco; Jardim do
Devoto. Também estão disponíveis atrações opcionais como o Trem do Devoto e Pedalinho
dos Devotos Mirins; além do Centro Comercial composto por lojas de alimentação, serviços,
artigos religiosos e outros. O hotel oferece também transporte gratuito para o Santuário
(solicitar na recepção). Pernoite em hotel;
4º DIA: 26/06/2022 DOMINGO: APARECIDA / XAXIM, café da manhã no hotel. Manhã livre
em Aparecida para continuação de suas atividades pessoais. Após o almoço inicia a viagem
de retorno, pernoite em deslocamento;
5º DIA: 27/06/2022 SEGUNDA-FEIRA: XAXIM, chegada em Xaxim prevista para as 07h00.

City tour com guia local em Campos do Jordão;
02 pernoites em Aparecida com café da manhã;
02 jantares no hotel em Aparecida;
02 almoços no hotel em Aparecida;
Transporte em ônibus Leito Total Double Decker;
Guia coordenador desde a saída;
 Seguro viagem individual *(consulte valor adicional para pessoas com mais de 60 anos);
 Serviço de bordo.







Despesas com alimentação e bebidas não mencionadas nos serviços inclusos, passeios
extras, ingressos, taxas de visitação e de turismo, demais gastos pessoais.

APARTAMENTO DUPLO

APARTAMENTO TRIPLO

APARTAMENTO INDIVIDUAL

R$1.390,00

R$1.390,00

R$1.890,00

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. Grupo mínimo para a
realização da viagem 30 pessoas.

Viva novas experiências!

