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FORMAS DE PAGAMENTO 

Pagamento facilitado: PIX mensais antes da viagem e pode completar mais próximo com Cartão de 

Crédito Parcelado. 

Cheque: Parcelado e compensados antes da viagem 

Desconto: 5% pagamento à vista (dinheiro ou depósito) 

 

 

 

 

 

 

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 4 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.  

 
 

Atualização: 29/09/2021 

DESCRITIVO DATA HOSPEDAGEM com VALOR POR PESSOA 
 

ARAXÁ 
SEMANA DA MELHOR IDADE 

04 dias em viagem 

03 diárias com PENSÃO COMPLETA 

03 cafés da manhã 

03 chás da tarde 

03 almoços 

03 jantares 

Bebidas não alcoólica nas refeições 

Transporte 

Serviço de bordo 

Brinde de viagem 

Guia de Turismo 

  

 

 Programação especial com Show 

 Bailes dançantes 

 Aulas de dança 

 Bingos 

 Oficinas de massagem 

 Tardes com o Chef 

 Oficinas de relaxamento na 

Mandala 

 Taualegres recreação para crianças 

 Diversificada programação diária  

 

18/09 a 21/09 

2022 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Single R$ 2.468,00 

Duplo R$ 1.698,00 
Triplo R$ 1.488,00 

Criança 04 a 12 anos R$ 278,00 

Criança 0 a 3 anos colo R$ 0,00 

 

 

 



      

                      Araxá - MG 
                                                  Grande Hotel 2022 

 
 

www.flagsoperadora.tur.br 
WHATSAPP: (31) 9.9782-4277   

 

Rua dos Guajajaras, 1353 - Terminal JK Lojas 25   Barro 

Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-101                                  
PABX: (31) 3567-7801  

                                              

 

Venha desfrutar de uma programação maravilhosa para a 

melhor idade, que contará com bailes, oficinas, sessões de 

Yoga e meditação, karaokê, jantares temáticos e muito mais. 
 

DESCRIÇÃO DO ROTEIRO - Semana da Melhor Idade 

     A Semana da Melhor Idade do Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá está ainda melhor no ano de 2022! 

Venha desfrutar de uma programação maravilhosa pra a melhor idade, que contará com bailes, oficinas, 

sessões de Yoga e meditação, karaokê, jantares temáticos e muito mais. Para incentivar ainda mais nossos 

hóspedes, realizaremos a eleição da Miss Melhor Idade, com prêmios. Além de toda infraestrutura para o 

evento e suas programações, teremos um Grande Show.  

1º DIA - BELO HORIZONTE / ARAXÁ - 08h30 – Início dos procedimentos de embarque. Partida às 09h, com 

guia acompanhante, com destino a Araxá. Chegada prevista para o início da tarde. Hospedagem. 

Programação especial Semana da Melhor Idade.  CHÁ DA TARDE e JANTAR. 

2º DIA – ARAXÁ  - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, CHÁ DA TARDE e JANTAR no hotel. Programação especial 

Semana da Melhor Idade. 

3º DIA – ARAXÁ - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, CHÁ DA TARDE e JANTAR no hotel. Programação especial 

Semana da Melhor Idade. 

4º DIA – ARAXÁ / BELO HORIZONTE - CAFÉ DA MANHÃ e ALMOÇO. Tempo livre para descanso ou curtir o 

hotel pela manhã. Após o ALMOÇO, viagem de retorno para Belo Horizonte. Previsão de chegada e 

desembarque no início da noite no Terminal Turístico JK. Nossos agradecimentos e esperamos encontrá-lo 

em breve em mais um de nossos roteiros.  

Fim de nossos serviços. 

 

 

 

 

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 4 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.  

 


