
Santuário do Divino 

Pai Eterno 

NOV / 2020
  11  a  16 

Goiânia, Caldas Novas,
Trindade e Brasilia 

Consulte sobre  
 disponibilidade! 

(85) 98801 6650



ITINERÁRIO
 
1º DIA - 11/11/2020 (QUARTA)  FORTALEZA / GOIÂNIA / CALDAS NOVAS - Em horário a ser
determinado o grupo se encontrará no aeroporto de Fortaleza para embarque com destino à
Goiânia. Chegada e traslado à Caldas Novas. A cidade das águas quentes, situada na região
centro sul de Goiás. Hospedagem e jantar.
 
2º DIA - 12/11/2020 (QUINTA) CALDAS NOVAS - Após café da manhã, city tour panorâmico pelos
principais pontos turísticos e culturais de Caldas Novas, onde visitaremos a igreja de nossa
Senhora da Salete a 3km do centro, o Vale das águas quentes, a fábrica de doces caseiros, licores,
conservas etc. Tempo livre para quem quer almoçar ou fazer compras de artesanatos e
lembrancinhas. Retorno ao nosso hotel. Hospedagem e jantar.
 
3º DIA - 13/11/2020 (SEXTA) CALDAS NOVAS - Café da manhã. Dia livre para curtir as águas
termais de Caldas Novas. Sugerimos passeio de dia inteiro para o Hot Park – Pousada do Rio
Quente (Opcional)  www.hotpark.com. Hospedagem e jantar.
 
4º DIA - 14/11/2020 (SÁBADO) CALDAS NOVAS / TRINDADE - Café da manhã, saída para
Trindade. Visita ao Santuário velho e o Carmelo do Santíssimo Sacramento / Missa no Santuário do
Divino Pai Eterno. Tarde livre para devoção pessoal. Hospedagem e jantar.
 
5º DIA - (15/11/2020 (DOMINGO) TRINDADE / GOIÂNIA - Café da manhã, após a Missa das 08h,
deixaremos o hotel de Trindade e partiremos à Goiânia. City tour pela cidade conhecendo os
principais pontos turísticos, como: Centro de Convenções, Teatro Vermelho, Estádio Serra
Dourada, Lagos das Rosas, Praça e Bosque Buriti. Traslado ao hotel. Hospedagem e jantar.
 
6º DIA - 16/11/2020 (SEGUNDA) GOIÂNIA / FORTALEZA - Café da manhã. Em horário
determinado pela coordenação do grupo, seguiremos traslado para o aeroporto e embarque para
Fortaleza. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

(85) 98801 66 50

Divino Pai Eterno

PARTE TERRESTRE

R$ 1.700
Preço p/ pessoa compartilhado aptº DPL / TPL

Complemento para aptº individual R$ 350

O PREÇO DO PACOTE INCLUI: Ônibus de luxo ou micro-ônibus para os traslados e todos os
passeios especificados no roteiro; Hotéis categoria turísticas, incluído café da manhã e jantar; 
Franquia de bagagem para  levar uma (01) mala de até 23kg;  Assistente da agência viajando
com o grupo e Seguro viagem. FICA EXCLUSO DO PREÇO: Passagem aéreo; Refeições não
mencionadas no roteiro;  Passeios opcionais; Gorjetas para guias e motoristas.
 
PARTE AÉREA:  As Cias aéreas disponibilizarão a reserva ou bloqueio do aéreo no período de 10
meses que antecedem a data da viagem. Portanto, ainda não temos o valor exato da tarifa, mas
com base neste ano de 2019, a cotação para esses trechos, está por R$ 980 (novecentos e oitenta
reais). A partir de março de 2020 teremos a passagem aérea para vendes a vista ou com
parcelamento em até 8x sem juros.
 
IMPORTANTE: Preço válido para grupos de no mínimo 20 passageiros viajando juntos.
 
 


