
Programação

Está incluso no pacote:
 - 05 pernoites em Caldas Novas;
 - 01 pernoite em Araxá;
 - 01 pernoite em Belo Horizonte;
 - 07 cafés da manhã;
 - 05 almoços no Hotel em Caldas Novas. A noite é servido caldos ou sopas;
 - Guia acompanhante durante toda a viagem e guia local;
 - Serviço de bordo.

PREÇO POR PESSOA:

R$ 2.700,00 em Aptº Duplos e Triplos
R$ 3.500,00 em Aptº Single

Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior 
a vinte passageiros, se este número não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou
transferir a excursão para uma outra data. Em caso de cancelamento por parte da organizadora
será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente
qualquer direito a devolução da importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem;
Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá apresentar uma declaração
medica, para que haja uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma
(documento original com foto, não pode ser xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento
da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para
o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha. Fica implícito que o passageiro 
aceite na íntegra essas condições gerais e concorde com elas plenamente.

"Fim dos nossos serviços”

Fones: (27) 33 37 31 25
E-mail: oniliaturismo@hotmail.com
Site: www.oniliaturismo.com.br

ONÍLIA CUCCO CALABREZ
VIVO (27) 996 67 75 70

PAULO ROBERTO CALABREZ
VIVO (27) 995 73 78 09

"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”

Onilia
Viagens e Turismo

UM PERFEITO RELAX FÍSICO E MENTAL

CALDAS NOVAS, GO
22 a 29 de Março de 2020

1º Dia – 22/03/2020 – Domingo – Vitória – Araxá
Seguindo viagem com paradas regulares até a Cidade de Araxá. 
Obs.: levar bagagem de mão, pois não tiraremos as malas.

2º Dia – 23/03/2020 – Segunda-Feira – Araxá – Caldas Novas
Após o café seguiremos viagem para Caldas Novas, almoço no hotel.

3º Dia – 24/03/2020 – Terça-Feira – Caldas Novas
Neste dia vamos aproveitar as piscinas do próprio Hotel. As águas de 
Caldas Novas são conhecidas mundialmente por suas propriedades 
terapêuticas: eliminam o stress, o cansaço, problemas renais e 
gastrintestinais, baixam a pressão arterial, desintoxicam o organismo e proporcionam 
um perfeito relax físico e mental. Sauna e duchas, serviço de bar, etc. 
À tarde, city tour para conhecermos os pontos turísticos da cidade e também compras de doces caseiros, 
queijos, artesanatos, etc. À noite tradicional seresta de Caldas Novas.

4º Dia – 25/03/2020 – Quarta-Feira – Caldas Novas – Pousada do Rio Quente – Caldas Novas.
Dia inteiramente livre, sugerimos conhecer a Pousada do Rio Quente, onde poderão desfrutar do “Hot Park”, 
um parque aquático com diversão tamanho família, com piscinas de água quente natural, atividades com 
monitores de lazer, toboáguas, esporte de aventura, rio lento e o divertidíssimo clubinho da criança. (Opcional)

5º Dia – 26/03/2020 – Quinta-Feira – Caldas novas
Manhã livre para curtirmos um pouco mais do nosso Hotel e a cidade.

6º Dia - 27/03/2020 – Sexta-Feira – Caldas Novas
Dia livre para curtirmos as piscinas e o comércio da cidade.

7º Dia – 28/03/2020 – Sábado – Caldas Novas – Belo-Horizonte
Após o café da manhã saída para Belo-Horizonte. Chegada 
no final da tarde. (Noite Livre). 

8º Dia – 29/03/2020 – Domingo – Belo-Horizonte – Vitória
Sairemos com destino à Vitória às 11:00 horas, chegando 
por volta de 23:00 horas.
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