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FORMAS DE PAGAMENTO e DESCONTOS de até 5%***  
 

- Desconto 5%***: Pagamento à vista no ato da compra com (dinheiro, depósito, transferência ou PIX),                                                                    

- Desconto 3%: Pagamento mensal parcelado antes da viagem com (dinheiro, depósito, transferência, PIX ou cheque),                     

- Desconto 3%: Pagamento até 3 parcelas (cartão de crédito),                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Sem Desconto**:  Pagamento de 4 a 6 parcelas (cartão de crédito)                                                                                   - 

Acréscimo**: 10% de acréscimo para pagamento de 7 a 12 parcelas (cartão de crédito). 
 

 

 Observações: Não dando para realizarmos sua viagem no período contratado por alguma restrição imposta como, não poder entrar na cidade do destino, hotel 
ou ônibus por motivo de Pandemia Covid-19, o cliente terá direito a remarcação ou carta de crédito do valor garantido. Valores e disponibilidade sujeitos à 
alteração sem aviso prévio. Obrigatória apresentação de documentos originais para embarque. Desconto para até 2 crianças valido para hospedagem com dois 
adultos no mesmo apartamento. Criança de 0 a 5 anos podem viajar no colo se não quiser pagar a poltrona. Os ônibus utilizados são com poltronas Leito-Turismo. 
Caso não seja atingida a quantidade de 35 passageiros para operar nossa viagem, poderemos operar em parceria com outras operadoras. Neste caso as poltronas 
escolhidas podem alterar os números. Fica da escolha do cliente em mudar de data, mudar de ônibus e número de poltrona ou restituição dos valores. 

DESCRITIVO DATA e HOTEL HOSPEDAGEM com VALOR POR PESSOA 

Aparecida do Norte  
 

- 03 DIAS EM VIAGEM 

- 01 DIÁRIA e MEIA 

- CAFÉ ou PENSÃO COMPLETA 

- CAFÉ extra na chegada 

- VISITA a Frei Galvão Opcional* 

- ÔNIBUS SEMI LEITO 

- GUIA ACOMPANHANTE 

 

 

 

 
 

PARCELE EM ATÉ 

12X** 
NO CARTÃO 

OU 

DEPÓSITOS e CHEQUES 

ANTES DA VIAGEM 

**Consulte tabela 

 

 

 
 

 

 
Saída as Sextas 20:30h 

Retorno aos Domingos 12:30h 

 

 

 

06/08 a 08/08 

 

24/09 a 26/09 

 

15/10 a 17/10 

 

19/11 a 21/11 

 

26/11 a 28/11 

 

10/12 a 12/12 

 

 

CAFÉ DA MANHÃ 
 

Single R$ 508,00 

Duplo / Triplo R$ 358,00 
Quádruplo R$ 338,00 

Criança 6 a 9 anos R$ 278,00 

0 a 5 anos poltrona R$ 198,00 

0 a 5 anos colo R$ 0,00 

 

Obs: Até duas crianças (0 a 9 anos) por 

apartamento com desconto com dois adultos 

pagantes.  

 

 

 

PENSÃO COMPLETA 
 

Single R$ 598,00 

Duplo / Triplo R$ 448,00 
Quádruplo R$ 428,00 

Criança 6 a 9 anos R$ 328,00 

0 a 5 anos poltrona R$ 198,00 

0 a 5 anos colo R$ 0,00 

 

Obs: Até duas crianças (0 a 9 anos) por 

apartamento com desconto com dois adultos 

pagantes.  
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Atualização: 26/07/2021 

ROTEIRO DETALHADO – APARECIDA DO NORTE de 3 diárias  

 

1º DIA - BELO HORIZONTE / CONTAGEM / BETIM / APARECIDA DO NORTE (Sexta-Feira)  

20h30 – Início dos procedimentos de embarque na Rua Guajajaras, 1353, Loja 25, Barro 

Preto, Belo Horizonte - MG (Terminal Turístico JK). Partida às 21h00, em ônibus-leito turismo, 

equipado com ar condicionado, toalete, TV, DVD, CD e guia acompanhante, com 

destino a Aparecida do Norte.  

 

2º DIA - APARECIDA DO NORTE (Sábado)  

Chegada bem cedinho no sábado. Inclusos CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR para 

pacote com PENSÃO COMPLETA. Dia inteiramente livre para atividades independentes.  

 

3º DIA - APARECIDA DO NORTE / BETIM / CONTAGEM / BELO HORIZONTE (Domingo)  

CAFÉ DA MANHÃ e tempo livre. Após ALMOÇO para pacote com PENSÃO COMPLETA, 

viagem de retorno para Belo Horizonte as 12h30. De acordo com disponibilidade vamos 

conhecer a Igreja de Frei Galvão em Guaratinguetá*. Previsão de chegada e 

desembarque para noite. Nossos agradecimentos e esperamos encontrá-lo em breve em 

mais um de nossos roteiros.  

Fim de nossos serviços. 

Observação*: Igreja de Frei Galvão em Guaratinguetá, favor consultar seu Guia de Turismo a disponibilidade para conhecer 

 

 

 

Observações: Não dando para realizarmos sua viagem no período contratado por alguma restrição imposta como, não poder 
entrar na cidade do destino, hotel ou ônibus por motivo de Pandemia Covid-19, o cliente terá direito a remarcação ou carta 
de crédito do valor garantido. Valores e disponibilidade sujeitos à alteração sem aviso prévio. Obrigatória apresentação de 
documentos originais para embarque. Desconto para até 2 crianças valido para hospedagem com dois adultos no mesmo 
apartamento. Criança de 0 a 5 anos podem viajar no colo se não quiser pagar a poltrona. Os ônibus utilizados são com poltronas 
Leito-Turismo. Caso não seja atingida a quantidade de 35 passageiros para operar nossa viagem, poderemos operar em parceria 
com outras operadoras. Neste caso as poltronas escolhidas podem alterar os números. Fica da escolha do cliente em mudar de 
data, mudar de ônibus e número de poltrona ou restituição dos valores.  

 


