Centro Oeste Brasileiro e Suas Maravilhas
Natal, Brasília, Pirenópolis, Goiás Velho, Natal
Período: 15 a 20 de Agosto de 2019
Programação:
1º DIA (15/08 – Quinta-feira): Às 14:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional
Governador Aluízio Alves para embarque às 17:05hs no voo GOL G3 1791 com destino à
Brasília – capital do Distrito Federal. Previsão de chegada às 19:55hs. Recepção e traslado
ao Hotel onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
2º DIA (16/08 – Sexta-feira): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à
Pirenópolis (GO) com previsão de chegada às 13:00hs para fazermos acomodação em aptos duplos
e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. A tarde, faremos city tour onde visitaremos a
pé o centro histórico de Pirenópolis (GO), conhecendo o Centro de Documentação e Memorial das
Cavalhadas, Teatro Pirenópolis e Cine Pireneus, Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, Igreja
Nosso Senhor do Bonfim e Rua Aurora. Pernoite
3º DIA (17/08 - Sábado): Dia dedicado a visita às inúmeras cachoeiras existentes na região;
Sugerimos ao grupo ida à Cachoeira do Paraíso, de fácil acesso, distante apenas 30km do centro
histórico de Pirenópolis, propicia aos turistas um contato com a natureza além de trilhas em torno de
2km para a Cachoeira do Lobo, local pouco explorado e ótimo para mergulho e com salto de cerca de
11 metros de altura. (Entrada opcional, não incluso no pacote). Retorno à Pirenópolis para
continuarmos nosso passeio pela Praça do Coreto, Rua do Beco, Rua do Lazer, Museu do Divino
Espirito Santo, Ponte do Carmo, Igreja Nossa Senhora do Carmo e Museu de Artes Sacra. Retorno
ao hotel no final da tarde. Pernoite
4º DIA (18/08 - Domingo): Dia dedicado a visita às inúmeras cachoeiras existentes na região;
Sugerimos ao grupo ida à Cachoeira do Abade com parada para apreciarmos a vista do Mirante do
ventilador – localizado a 1.000 metros de altitude, onde é possível ter uma bela vista de toda região.
A cachoeira do Abade, além de linda tem fácil acesso, apenas 400 metros de trilhas em local
pavimentado, sendo a principal cachoeira da reserva e tem um charme super especial. Lá a
profundidade é de 4 metros, durante o período de cheia, e sua queda de 22 metros é um show a
parte para se contemplar. Retorno
5º DIA (19/08 – Segunda-feira): Às 08:00hs saída com destino à cidade de Goiás onde faremos
city tour histórico-cultural pelos principais pontos turísticos da cidade com parada para tour de
compras no artesanato local. Visitando a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, Museu das
Bandeiras (Câmara e cadeia), chafariz de calda, Igreja Matriz de Santana, Coreto, Cruz de
Anhanguera, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Casa de Cora Coralina, Igreja Santa Barbara e
Igreja São Francisco. Retorno ao hotel em Pirenópolis. Pernoite
6º DIA (20/08 - Terça-feira): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Brasília
onde faremos city tour visitando à Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, Catedral
Metropolitana, entre outros. Após city tour, seguiremos ao Aeroporto Internacional de Brasília onde
embarcaremos às 19:05hs no voo GOL G3 2043 / 2100 com destino à Natal (RN). Previsão de
chegada às 01:05hs do dia 21/08. Fim dos nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:
 Ônibus ou micro a disposição do grupo para o trecho a ser visitado;
 01 diárias de hotel categoria turística em Brasília;
 04 diárias de hotel categoria turística em Pirenópolis;
 Bilhete aéreo GOL Natal / Brasília / Natal;
 Guia acompanhante;
 Bolsa de viagem Avellar Tour.
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extras de qualquer natureza que não estejam mencionados nesse roteiro.
PREÇO POR PESSOA (Parte Aérea voando GOL – Sujeito a reajuste sem aviso prévio):
 A partir de R$ 1.187,78 parcelado em até 06x de R$ 197,96 nos cartões Hiper, Visa ou
Mastercard.
PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre):
 Em apto duplo: R$ 1.400,00 dividido em 10x R$ 140,00 (cartão);
 Em apto triplo: R$ 1.300,00 dividido em 10x R$ 130,00 (cartão);
 *A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
E-mail: avellartour@ig.com.br
Site: www.avellartour.com.br

