
 

BARRETOS (SP) – FESTA DO PEAO BOIADEIRO 

 

 

PERÍODO: 25 A 29/08/2022 

 
1º Dia – Vitória x Olímpia: Apresentação para embarque conforme especificado abaixo. Viagem noturna com 

parada em local determinado pelo guia. 

2º Dia – Olímpia x Barretos: Chegada prevista às 12h na cidade de Olímpia (localizado a 50 km de Barretos), e 

acomodação no hotel. Às 18:30h sairemos com destino à Barretos onde presenciaremos uma das maiores festas de 

Peão Boiadeiro do mundo (ingresso park opcional). O percurso entre as cidades é de 1:30h. Em horário determinado 

pelo guia, retorno ao hotel. Pernoite. 

3º Dia – Olímpia x Barretos: Dia livre para descanso e para aqueles que quiserem uma diversão a mais, sugerimos 

uma ida ao Parque aquático Thermas dos Laranjais, onde poderemos curtir e relaxar nas piscinas (Ingressos 

Opcionais). Às 18:30h sairemos novamente com destino ao Parque do Peão na cidade de Barretos (ingresso park 

opcional). Em horário determinado pelo guia, retorno ao hotel. Pernoite. 

4º Dia – Olímpia x Barretos x Vitória 

Manhã livre para descanso. Às 14h00min todos devem estar na recepção do hotel com bagagens e acertos dos 

apartamentos para mais um dia em Barretos. Às 23h00min todos devem estar no local marcado pelo guia para iniciar 

nossa viagem de regresso. Chegada prevista no dia seguintes às 15h.  

 

Obs.: O roteiro do pacote poderá ser alterado de acordo com as necessidades dos eventos e condições climáticas. 

 

Embarques: (Apresentação para embarque, obrigatório 30min antes da saída). 

 

• 25/08/2022 – 18:00 - Vitória – Praça dos Desejos – Espaço VIP (frente ao MC Donald’s) 

 

Pacote Inclui: 

• Transporte em ônibus leito total; 

• 02 noites de hospedagem; 

• Traslado todos os dias para Barretos; 

• Serviço de bordo; 

• Seguro viagem; 

• Guia credenciado acompanhando grupo. 

 

Valor por pessoa em R$ a partir de: 

Hotel Regime Categoria SGL DBL TRL 

Agua Quente Café Standard  1699 1299 1299 

 

 

 

 

 Condições Gerais: 

 

• Valores por pessoa em reais sujeitos a alteração sem prévio aviso; 

• Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes no Cartão s/ juros; 

• 2 meses antes do embarque, somente em 3x no cartão s/ juros; 
• Pagamento à vista 3% desconto; 

 


