
SÃO LOURENÇO COM APARECIDA – FÉRIAS DE JULHO 

 
Sobre o destino: A cidade de São Lourenço é um destino considerado bem família e para idosos. A cidade em si 

é como outras cidades de interior de Minas, todo mundo se conhece, bem bucólica, tranquila e fácil de se 

locomover a pé. Mas a cidade é conhecida mesmo por suas fontes de água, que segundo seus moradores, curam 
doenças como anemias e úlceras. O Parque das águas é definitivamente a principal atração de São Lourenço e a 

primeira coisa que todas as pessoas pensam ao escutar o nome da cidade. O parque possui 9 fontes de águas 
minerais, nas quais todos os seus visitantes podem experimentar a água. (Dica: leve um copinho, assim pode 

beber o quanto quiser da água. Mas todos estarão com copinhos também e tem para vender no parque se preferir 
comprar por lá.) O parque conta com atrações diversas além das fontes de águas, como por exemplo: JARDIM 
JAPONÊS, GRUTA & IGREJA, ILHA DOS AMORES. 
 
PERÍODO: 24/07 A 29/07/2021 

 

1º Dia – Vitória x São Lourenço - Embarque no fim de tarde em confortável ônibus leito com destino a São 
Lourenço. 

2º Dia – São Lourenço – Chegada no final da manhã. Almoço e acomodação no hotel. Tarde livre para compras, 

nas feirinhas, passear de charrete e outras atrações.  À noite Jantar, e recreação no hotel. (Refeições incluídas no 
hotel). Trajes de banho para relaxar na piscina térmica com hidromassagem. Pernoite. 

3º Dia – São Lourenço - Após o café da manhã, em horário agendado pelo guia, vamos passear no maior 

Parque de Águas Medicinais com belas paisagens. Retornaremos ao hotel para almoço. À noite Jantar e Festa 
Julina para participar com trajes típicos. (Refeições incluídas e comidas típicas incluídas no hotel.)  

4º Dia – São Lourenço x Caxambu x São Lourenço - Após o café da manhã, em horário agendado pelo guia, 
vamos passear para cidade de Caxambu conhecendo o Parque das Águas, andar de teleférico (opcional) e muitas 

compras. Retornaremos ao hotel para almoço. À tarde sugerimos um passeio de Maria Fumaça (opcional). Jantar. 
Noite do Queijos e Vinho com Música ao vivo. (Refeições incluídas e festa de queijos e vinho incluídas). Pernoite. 

5º Dia – São Lourenço x Aparecida - Após o café da manhã, em horário agendado pelo guia, embarcaremos 

para Aparecida. Chegada para o almoço. Tarde livre para fazer compras, visitar a cidade alta e assistir à Missa na 
Basílica. Pernoite. (Refeições incluídas no hotel.) 

6º Dia – Aparecida x Vitória – Café da manhã e check-out. Iniciamos nossa viagem de regresso. Chegada 
prevista em Vitória às 21:30h. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 

 

Embarques: 

• 24/07/2021 – 21:30h – Vitória – Praça dos Desejos – Sala VIP (frente ao MC Donald’s) 

• 24/07/2021 – 22:00h – Vila Velha – Centro – Praça Titanic (frente ao Bradesco) 

• 24/07/2021 – 22:50h – Guarapari – Muquiçaba (Posto Esplanada) 

• 24/07/2021 – 23:50h – Cachoeiro Itapemirim – Br101 (Posto Shangrilá) 
 

Pacote Inclui: 

• Transporte em ônibus leito total;  

• 04 noites de hospedagem;  

• 08 refeições incluídas; 

• 02 Festas Típicas com música ao vivo; 

• Passeio a Cidade de Caxambu com guia local; 

• Serviço de bordo (aperitivos personalizados, sanduiche natural, frutas, refrigerante, água, café, chá gelado 
e quente.); 

• Seguro viagem;  

• Guia credenciado Mtur acompanhando grupo.  

Valores por pessoa em R$ a partir de:  

Hotel Cidade Categoria Regime Individual Duplo Triplo 

Hotel Metrópole São Lourenço Standard 
Café + Almoço + 

Jantar 
2299 1790 1790 

Catedral Aparecida Standard 
Café + Almoço + 

Jantar 

¹ Criança até 04 anos – Free (colo) 

 

Condições Gerais: 

• O valor para criança é válido somente quando acompanhado de 02 adultos. 

• Valores por pessoa em Reais sujeitos a alteração sem prévio aviso. 

• Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes no Cartão. 
• Pagamento à vista 3% desconto. 


