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1º DIA: 18/02/23 (sábado) – JOÃO PESSOA /  SÃO PAULO / APARECIDA - Comparecimento ao aeroporto Castro 
Pinto as .......h para embarque vôo as ......h  com destino a São Paulo.  Em viagem à Aparecida do Norte, no caminho 
visita especial ao Mosteiro da sagrada Face (Roseiras). Chegada a Aparecida e acomodação no hotel. Restante do dia 
livre para atividades independentes. 
 

2º DIA: 19/02/23 (domingo) – APARECIDA / CANCÃO NOVA / APARECIDA – Manhã livre e as 13h saída para 
Cachoeira Paulista onde fica a CANÇÃO NOVA, participaremos da programação do carnaval e retornaremos, após a 
missa das 16h00. 
 

3º DIA: 20/02/23 (segunda) - 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: 21/02/23 (terça) – APARECIDA / SÃO PAULO – Manhã livre. As 15h viajaremos a capital Paulista com 
chegada ao hotel  da cidade. 
  
5º DIA: 22/02/23 (quarta) - SÃO PAULO – Dia todo livre para atividades independentes. Pela manhã tomar cinzas 
quem se interessar.  Nesse dia como sugestão na parte da tarde compras pela 25 de março e o  Brás, conhecer 
Mercado Municipal, Parque do Ibirapuera, Av. Paulista, Bairro dos Jardins entre outros.  Vale apena conhecer de 
forma mais rápida através de Metrô. 
 

6º DIA: 23/02/23 (quinta) - SÃO PAULO – As 9:00h  faremos um City tour com guia da cidade mostrando os 
principais pontos turísticos da maior cidade da América latina e uma das maiores do mundo.  

 
7º DIA: 24/02/23 (sexta) - SÃO PAULO / JOÃO PESSOA – As 06h saída para o aeroporto de Guarulhos com 
embarque as 08:35h de volta a João Pessoa.    

 
 
 
Preços por pessoa:  

Parte Aérea + Terrestre =  R$ 10x 299 

**VAGAS LIMITADAS ** 
 

OBSERVAÇÕES:       

1 – Por motivo de força maior, a ordem do  programa poderá ser invertido ou alterado. 

2 - CANCELAMENTO: Após pgto. Multa de R$ 300. Até 60 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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