EXPOFLORA DE HOLAMBRA
Compras em São Paulo / Campinas / Holambra / Vinhedo

06 a 10 de setembro de 2019
Programação:
1º DIA (06/09 – Sexta-feira): Às 02:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador
Aluízio Alves para embarque às 04:00hs no vôo GOL G3 1585 com destino à São Paulo / Guarulhos (SP).
Previsão de chegada ás 07:25hs. Após desembarque, faremos traslado aeroporto / Hotel São Paulo Inn –
Tel: (11) 3614-9970 para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva e disponibilidade – às
diárias se iniciam após ás 12:00hs). Almoço e Jantar (Incluso no pacote). Dia dedicado a tour de compras na
Rua 25 de Março, Zé Paulino e Galeria Pajé. Programação noturna: Sugerimos ao Grupo Bar da Brahma
2º DIA (07/09 – Sábado): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino á Campinas (SP) com
previsão de chegada às 10:00hs para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel
Nacional Inn – Tel: (19) 3772-1400. Tarde livre para caminhada e passeio pelo Bosque dos Jequitibás onde
visitaremos o zoológico, fontes de águas potáveis, Museu de História Natural, aquário municipal e o Teatro
Infantil Carlos Maia. Programação noturna: Sugerimos ao grupo ida ao Bar do Giovanetti
3º DIA (08/09 – Domingo): Após o café da manhã saída para Holambra onde participaremos da Expoflora
(Festa dedicada as Flores) onde encontraremos desde exposição de arranjos e mostra de paisagismo até
desfile de carros alegóricos e chuvas de pétalas. Em nosso passeio, aproveitaremos para conhecer e
saborear um pouco da culinária Alemã (Almoço não incluso no pacote) e dos deliciosos doces de flores.
Durante a Expoflora, teremos a oportunidade de fazermos um tour (Incluso no pacote) para conhecermos
estufas e campos de uma fazenda produtora de flores, roseiral, arquitetura típica do centro de Holambra,
Igreja Matriz, entre outros. Retorno à Campinas no final da tarde após a chuva de pétalas.
4º DIA (09/09 – Segunda-feira): As 06:30hs saída com destino à Vinhedo onde visitaremos o Mosteiro de
São Bento (Na oportunidade assistiremos missa em Canto gregoriano) – e faremos tour pelos principais
pontos turísticos da cidade, como o portal de entrada da cidade, Memorial do Imigrante, Parque Municipal
Jayme Ferragut, Centro Cultural Engenheiro Mario Guerino, Fonte da Amizade, Praça Francisco Hitner, Igreja
de Santana, entre outros. Retorno a Campinas em horário a combinar.
5º DIA (10/09 – Terça-feira): Manhã livre para atividades independentes. Às 12:00hs acerto de extras no
hotel e saída com destino à São Paulo / Guarulhos onde embarcaremos as 23:10hs no vôo GOL G3 1590
com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 02:30hs do dia 11/09. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Ônibus ou micro a disposição do grupo para o trecho a ser visitado;
 01 diária no Hotel São Paulo Inn em São Paulo;
 03 diárias no Hotel Nacional Inn em Campinas;
 Passagem aérea GOL - NAT/GRU/NAT (Sujeito a alteração sem aviso prévio);
 01 almoço e 01 Jantar em São Paulo (SP);
 Guia acompanhante (EMBRATUR).
PREÇO POR PESSOA (Hospedagem + aéreo voando GOL: NAT/GRU/NAT):
 Apto duplo ou triplo: R$ 3.300,00 ou 6x R$ 550,00 (cheque ou cartão);
INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633
Email: avellartour@ig.com.br
Site: www.avellartour.com.br

