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1º DIA: 01/08/21 (Domingo) – JOÃO PESSOA /  SÃO PAULO / APARECIDA - Comparecimento ao aeroporto Castro 
Pinto ....... para embarque vôo ......as........ com destino a São Paulo.    Em viagem à Aparecida do Norte, no caminho 
visita especial ao Mosteiro da sagrada Face (Roseiras) com chegada e acomodação no hotel. Restante do dia livre 
para atividades independentes. 
 

2º DIA: 02/08/21 (Segunda) – APARECIDA / CANCÃO NOVA / GUARATINGUETÁ /APARECIDA -  Após café da manhã 
Sairemos para Guaratinguetá onde visitaremos a catedral, a casa e o museu de Frei Galvão o primeiro Santo 
brasileiro, alí, receberemos as pílulas de Frei Galvão, cujo conteúdo é repleto de graças e milagres que se dá pela 
nossa fé em Deus e no santo, em seguida, faremos passeio pelo rio santo, onde apareceu a imagem de N. Srª 
Aparecida. Na parte da  tarde vamos a CANÇÃO NOVA, onde conheceremos todo complexo da comunidade 
participando de alguma programação do dia. 
 

3º DIA: 03/08/21 (terça) - APARECIDA / CAMPOS DO JORDÃO / APARECIDA - Saída após o café para a cidade de 
Campos do Jordão, considerada a Suiça Brasileira com passeios pelos principais pontos turísticos e retorno fim da 
tarde.  
 

4º DIA: 04/08/21 (Quarta) – APARECIDA / SÃO PAULO – Após café da manha as 09h, seguiremos viagem para a 
capital Paulista com chegada ao hotel  onde teremos já a oportunidade de fazer o comercio por todo centro da 
cidade, como 25 de março, Av. Ipiranga, Brás entre outros. 
  
5º DIA: 05/08/21 (Quinta) - SÃO PAULO – Dia todo livre para atividades independentes. Nesse dia como sugestão 
vale apena conhecer, o Mercado Municipal, Parque do Ibirapuera, Av. Paulista, Bairro dos Jardins entre outros, de 
forma mais rápida através de Metrô. 
 

6º DIA: 06/08/21 (sexta) - SÃO PAULO / JOÃO PESSOA – manha livre para nosso últimos momentos nessa mega 
metrópole. A tarde antes de nosso vôo faremos um City tour com guia da cidade mostrando os principais pontos 
turísticos da cidade. Em horário a combinar seguiremos para o aeroporto com embarque de volta a João Pessoa.    

 
Preços por pessoa:  

Parte Aérea + Terrestre =  R$ 10x 260 
 

**VAGAS LIMITADAS ** 
 

OBSERVAÇÕES:       

1 – Por motivo de força maior, a ordem do  programa poderá ser invertido ou alterado. 
2 - CANCELAMENTO: Até 60 dias da saída multa de 20%, até 45 dias antes 50%, 7 dias 70% 
3 - Preços e condições sujeitos à alteração, desde que não pagos.  
4-  Acomodação nos apartamentos de acordo com a disponibilidade do hotel. 
     Nossos preços não incluem extras de caráter pessoal, assim como passeios opcionais. 
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