
 

CONSERVATÓRIA – RJ – CIDADE DAS SERESTAS 

CORPUS CHRISTI 2022 

Sobre o destino: Em Conservatória, a apenas duas horas e meia do Rio, você pode, ao som dos violões, olhar o 
céu sempre cheio de estrelas, pisar o chão molhado de orvalho, esquecer o saldo bancário e o tempo. Os Seresteiros 
cantam sob as janelas, o túnel chora de saudade, a cachoeira lhe convida a um banho refrescante e o balé dos vaga-
lumes ilumina a escuridão. Em cada casa uma placa eterniza uma canção e lhe faz reviver o passado. Conservatória 
é um "Pedacinho do Céu". Com duas unidades, a Pousada Solmaior em Conservatória, tem toda uma estrutura que 
você precisa. Aos sábados, o melhor da seresta, em ambiente exclusivo somente para nossos hóspedes. 
 
PERÍODO: 15 à 19/06/2022 
 
1º Dia – Vitória x Conservatória - Apresentação para embarque conforme especificado abaixo. Viagem noturna 
com parada em local determinado pelo guia. 
2º Dia – Conservatória – Chegada prevista por volta de 11h da manhã e check-in no hotel.  Dia livre para conhecer 
os barzinhos e escutar o som da viola. A região tem vários atrativos naturais, mas a cultura musical é o que 
movimenta o turismo. Pra quem quiser aproveitar, o bom é dormir na cidade porque é no cair do sol que os 
seresteiros começam a cantar de porta em porta, em especial nas noites de sexta e sábado. A noite convidamos 
para uma noite de caldos e massas na Pousada Sol Maior (incluído). Pernoite. 
3º Dia – Conservatória – Café da manhã. Após o café convidamos para um passeio opcional na Fazenda 
Florença. Dia livre. Pernoite. 
4º Dia – Conservatória – Dia Livre para atividades independentes. Nessa noite convidamos para apresentação de 
seresta e saborear o delicioso Caldo e massas na Pousada Sol Maior (incluído). Às 21h nosso encontro é na Casa de 
Cultura, onde os músicos começam o esquenta para iniciar a serenata pelas ruas de Conservatória. Pernoite. 
5º Dia – Conservatória x Vitória – Café da manhã. Às 12h check-out dos apartamentos einiciar a viagem de 
regresso. Chegada prevista em Vitória aproximadamente às 23h. Fim de nossos Serviços. 
 
Embarques: (Apresentação para embarque, obrigatório 30min antes da saída). 

 15/06/2021 – 20h00min – Vitória – Praça dos Desejos – Espaço VIP (frente ao MC Donald’s)  
 
Pacote Inclui: 

 Transporte em ônibus Leito Total; 
 03 noites de hospedagem com café da manhã; 
 Serviço de bordo (Aperitivos, canapés, espumante, vinho, cerveja, suco, refrigerante, café e água); 
 Seguro viagem; 
 Guia acompanhando grupo. 

 
 

Valor por pessoa em R$ a partir de: 

Pousada Regime Categoria Individual Duplo Triplo 

Sol Maior Café da manhã  Standard 1950 1350 1350 

 
 
 Condições Gerais: 

 Valores por pessoa em reais sujeitos à alteração sem prévio aviso; 
 Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes no Cartão s/ juros; 
 02 meses antes do check in cartão apenas em 3x; 
 Pagamento à vista 3% desconto 


