
FESTIVAL DE VERÃO 

COM ELYMAR SANTOS     
  
  
SAÍDA • 05 de Abril 
  
RETORNO • 07 de Abril 
  
  

Duração: 3 dias / Pensão Completa  
  
OPERADORA RESPONSÁVEL: GILTUR  
 
  
ROTEIRO 
  
  
1º DIA: (Sexta-feira) – Saída do Rio as 6:30h - Viagem pela rodovia Presidente Dutra até a subida das 
estâncias hidrominerais - Chegada a Caxambu para ALMOÇO e hospedagem - Tarde livre - A noite, 
JANTAR no restaurante do hotel, animado pelo 
excelente conjunto Família Faria, executando uma seleção especial de músicas para dançar. 
  
2º DIA: (Sábado) – Saída após o café da manhã para um passeio na pitoresca cidade de São Lourenço - 
Tempo Livre para 
compras - Regresso ao hotel - ALMOÇO - A tarde , uma visita a Baependi, para que possamos conhecer 
o santuário de Nhá Chica, a futura santa brasileira (já beatificada) - Apresentação do show - As 21:00h 
imediatamente após o JANTAR - (bebidas incluídas: cerveja , refrigerante e água) a noite será 
engalanada com o espetacular "show" de Elymar Santos: 
Um verdadeiro desfile musical de sucessos inesquecíveis – você jamais irá esquecer. 
  
3º DIA: (Domingo) – Após o café da manhã, tempo livre na área de lazer do hotel: sauna, piscina, fitiness 
center, bar etc . Ou para as que preferirem compres de última hora, nas lojas de doces caseiros da região 
- Após o ALMOÇO , saída com destino ao 
Rio 

 

 
PREÇOS POR 
PESSOA    ENT 20% + 9 x TOTAL À VISTA COM 

10% DESC. 

Em apt° STANDARD 
ENT R$ 248,00 

+ 9 x R$ 
109,00 

R$ 1.229,00 R$ 1.106,00 

Em aptº LUXO 
ENT R$ 248,00 

+ 9 x R$ 
114,00 

R$ 1.274,00 R$ 1.146,00 

  
  
Inclui no preço:  

 Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, "toilette", som ambiente e serviço de bordo; 

• Show do Elymar Santos  com bebidas incluídas  (cerveja, refrigerante e água); 
• Sistema de pensão completa; 
• Bolsa de Viagem  
• Acompanhamento de guia credenciado pelo MINISTERIO DO TURISMO. 



 


