Holambra 2019
Festa das flores
01 ENTRADA + 06 X SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO
06 X SEM JUROS E SEM ENTRADA NO CARTÃO
INCLUSO

Passeios conforme roteiro,
sem ingressos.
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29/08 a 01/09
12/09 a 15/09
19/09 a 22/09
ROTEIRO
1º DIA: BELO HORIZONTE / ÁGUAS DE LINDÓIA ou CAMPINAS
Partida às 22h00 do Terminal Turístico JK, em viagem com destino ao
Sul de Minas, passando por grandes e importantes cidades.
2º DIA: ÁGUAS DE LINDÓIA ou CAMPINAS / SERRA NEGRA
Chegada e hospedagem previstas pela manhã. Café extra. Manhã livre
para a compra de malhas, couros e outros artigos típicos da região.
Logo após, visita a Serra Negra e Monte Sião com tempo livre para
compras e passeios. Retorno ao hotel. Jantar. Noite livre.
3º DIA: HOLAMBRA
Partida após o café da manhã para Holambra com visita (opcional) a
uma fazenda de plantação de Crisântemos coloridos, acompanhados
por um guia local que irá contando a história da imigração holandesa
no Brasil. Logo após, seguiremos para a Expoflora, com suas muitas
atrações como chuva de pétalas, trazendo mensagens de paz, alegria e
energia positiva, show com danças típicas holandesas, parada das
flores, mostra de paisagismo, jardins temáticos e de lazer, entre outros.
Retorno ao hotel. Jantar. Noite livre.
4º DIA: ÁGUAS DE LINDÓIA ou CAMPINAS / BELO HORIZONTE
Partida após o café da manhã, com passagem por Atibaia onde acontece
a Festa do Morango e das Flores. Prosseguimento com chegada e
desembarque previstos pra noite, no mesmo local da partida.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

PREÇOS
HOTEL MANTOVANI (Águas de Lindóia) - R$ 865,00 por pessoa
NACIONAL INN (Campinas) - R$ 695,00 por pessoa

Formas de pagamento:
Entrada + 6x no cartão sem juros ou 6x sem juros e sem entrada.
IMPORTANTE! * Para conclusão da venda é obrigatório o envio do contrato preenchido e assinado,
xerox da carteira de identidade e cópia da certidão de nascimento de menores.
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* Tabela sujeita a reajuste sem prévio aviso. A tabela válida estará online no site da Decálogo.

HOLAMBRA
04 DIAS
Café extra na chegada
02 DIÁRIAS COM CAFÉ
02 REFEIÇÕES
01 BRINDE SURPRESA

SAÍDAS

