
1º DIA 02/09/20 – Quarta Feira – Vitória / São Jose dos Campos
Saída às 5:30h da Praça dos Namorados com destino a São Jose dos Campos. 
Levar na bagagem de mão uma roupa para o dia seguinte, pois as malas 
não irão descer do ônibus.

2º DIA 03/09/20 –Quinta Feira – São Jose dos Campos / Serra Negra
Após o café da manhã, saída para Serra Negra passando em Pedreira. 
“Terra da Porcelana” e artesanato. Daremos um tempo para compras, 
depois seguiremos para Serra Negra. Tarde livre.

3º DIA 04/09/20 – Sexta feira – Serra Negra / Holambra / Serra Negra
Após o café da manhã, saída para Holambra, onde acontece a “Festa das Flores”. 
No final da tarde, após a chuva de Pétalas, retornaremos a Serra Negra. 
Obs.: O ingresso para a festa das flores está incluso. 

4º DIA 05/09/20 – Sábado – Serra Negra / Monte Sião / Águas de Lindóia / Serra Negra
Após o café da manha, iremos a monte Sião onde poderão comprar tricô, malhas e porcelanas. 
No retorno passaremos em Águas de Lindóia. No horário combinado, retornaremos ao hotel. 

5º DIA 06/09/20 – Domingo – Serra Negra
Dia livre em Serra Negra. Sugerimos o passeio de trenzinho, teleférico, Disneylândia dos robôs, visita ao cristo redentor, etc. 

6º DIA 07/09/20 – Segunda Feira – Serra Negra / Atibaia / Resende
Saída após o café da manhã, já com a bagagem no ônibus, vamos conhecer Atibaia onde acontece a “Festa do Morango e 
das Flores”. Sairemos da festa as 13:00h, seguindo para Resende (pernoite).

7º DIA 08/09/11 – Terça Feira – Resende / Vitoria
Após o café da manhã, saída para vitória. Encantados com tanta beleza e agradecidos a 
Deus por nos dar esta oportunidade, prosseguiremos nossa viagem até a nossa 
querida cidade. Chegada prevista para as 20:00 hs.

Programação

Serra Negra – Pedreira – Monte Sião
Holambra – Atibaia – Resende

HOLAMBRA e ATIBAIA, SP
02 a 08 de Setembro de 2020

FESTA DAS FLORES E DO MORANGO

Apresentação para embarque:
05:30 – Vitória - Praça dos Namorados – em frente ao Bob’s
06:00 – Vila Velha – Praça do Teatro Municipal (em frente ao Bradesco)
07:00 – Guarapari – em frente ao Sesc

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”

Está incluso no pacote:
  - Viagem em Ônibus superluxo leito;
  - 04 pernoites em Serra Negra;
  - 01 pernoite em São Jose dos Campos;
  - 01 pernoite em Resende;
  - Traslado para a Festa das Flores;
  - Traslado para a Festa do Morango;
  - 04 jantares em Serra Negra (no hotel);
  - 03 almoço em Serra Negra (no hotel);
  - Serviço de bordo;
  - Bolsa de viagem, etc.;
  - Ingresso para festa das flores de Holambra e Atibaia;
  - Guia acompanhante e guias locais;
  - Obs.: Os lugares só serão reservados após o primeiro pagamento. PREÇO POR PESSOA:

R$ 2.950,00 em Aptº Duplo/Triplo
R$ 3.950,00 em Aptº Single

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
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