
       2021 
          
CALDAS NOVAS...GOIÂNIA. DIVINO PAI ETERNO   
09 DIAS 08 NOITES.     
 
PerÍodo:  20 A 28/05/2021 
 
ROTEIRO: 
 
1º Dia- 20/05- 5º Feira - Caxias do Sul/Porto Alegre/São Paulo/Caldas Novas- Apresentação dos 
senhores   passageiros em local a ser determinado para embarque com destino a Porto Alegre diretamente para 
aeroporto. Procedimentos de embarque para viajarmos com destino a Caldas Novas. Conexão em São Paulo. 
Chegada em Caldas para almoço. Hospedagem em apartamentos duplos e triplos, banho privativo, cofre, ar 
condicionado. Leve seus produtos de higiene pessoal. 
 
2º Dia- 21/05- 6º Feira- Caldas  Novas-  Dia  livre para usufruírem dos parques aquáticos ou um passeio à 
pé pela cidade. 
OBS: Durante sua estada em  Caldas Novas os senhores terão incluido: Café da Manhã, Almoço e Café 
a noite.  
No almoço será servido refrigerante, água mineral e sucos. 
 
3º Dia- 22/05-   Sábado-    Caldas Novas-    Dia Livre. 
 
4º Dia- 23/05--  Domingo- Caldas Novas-    City tour em Caldas Novas  (opcional.) 
 
5º Dia- 24/05-   2º Feira     Caldas Novas-    Dia livre. Passeio opcional a Pousada do Rio Quente ( Hot Park) 
 
6º Dia- 25/05-   3º Feira-    Caldas Novas-    Dia livre. 
 
7º Dia- 26/05-   4º Feira-    Caldas Novas-    Dia livre 
 
8º-Dia- 27/05-   5º Feira--   Caldas Novas/Goiânia- Após café embarque com destino a Goiânia.  
Chegada diretamente ao hotel. 
A tarde saída para Trindade para visita as igrejas e assistirmos uma missa. Visita  A Via Sacra Um conjunto de 
obra de arte, composto por 14 estações que retratam a paixão, morte e Ressurreição de Cristo. Estátuas de 
tamanho natural procuram mostrar o caminho que Jesus percorreu, Desde o momento da sua prisão, 
julgamento,  e  morte no calvário. Retrata ainda o seu sepultamento e ascensão. O acervo de Obra de artes foi 
feito pelo artista plástico Elias dos Santos. A via sacra foi idealizada pelo Governo municipal de Trindade e 
inaugurada na gestão do prefeito George Morais, no ano de 2002. Após regresso ao Hotel 
 
9ºDia- 28/05-  6º Feira-   Goiânia/Porto Alegre com conexão em São Paulo. Em horário a ser 
determinado embarque para aeroporto Goiânia. Procedimentos para embarque com destino a Porto Alegre. 
(conexão em São Paulo. 
Chegada em Porto Alegre e embarque com destino a Caxias do Sul. 
       
INCLUINDO: 
01 NOITE EM GOIÂNIA    DIA: 27/05/2021. ( SOMENTE COM CAFÉ MANHÃ).  PASSEIO 
TRINDADE/  DIVINO PAI ETERNO.  
07 NOITES EM CALDAS NOVAS COM PENSÃO COMPLETA. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E CAFÉ 
A NOITE. 
PERIODO HOSPEDAGEM EM CALDAS:  20 a 27/05/2021 
PARQUE AQUÁTICO COM MAIS DE 30 PISCINAS ÁGUAS TERMAIS. 
TRANSFER CAXIAS/PORTO ALEGRE/CAXIAS. TRANSFER AÉROPORTO DE CALDAS PARA 
HOTEL. 
TRANSFER CALDAS NOVAS/ GOIÂNIA.   HOTEL EM GOIÂNIA/AÉROPORTO. 
 
OBS: Posteriormente será informado voos, pois poderá ocorrer   alterações de horários. 
A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor andamento da viagem 
 



 
 
AÉREO: Porto Alegre/São Paulo/Caldas Novas.    Goiânia/São Paulo/Porto Alegre  
R$ 787,00  já com taxas incluídas e bagagem 23 kg.  Entrada de R$ 150,00 (Garantia de 
Lugar) 
Saldo de R$ 637,00  A vista ou 5 x cartão credito. Visa, Master, Amex, elo, Hipercard e Diners 
 
Cancelamentos aéreo: Cancelamentos antes do início da viagem será aplicada multa de R$ 
270,00 por trecho e por pessoa e multa de 70% sobre o residual em caso de reembolso. Caso o 
pagamento tenha sido FATURADO, haverá também multa de 0.3% referente taxa administrativa 
consolidadora ( Sujeito a alterações) 
 
VALORES DO HOTEL: A CONSULTAR 
 
ACQUA PARK. CALDAS NOVAS: Além do parque Aquático do hotel  os senhores poderão usufruir   do Acqua 
Park  para quem curte somente relaxar e curtir com tranquilidade, o Acqua Park vai lhe surpreender, piscinas    
aconchegantes e  convidativas com água quente para horas de bom papo com amigos e família, Spa  com ofurôs 
para quem gosta de  relaxamento e  massagem, bar molhado servindo as mais variadas bebidas e deliciosos 
petiscos, saunas revigorantes, um magnífico  rio lento onde deitado sobre boias você vai fazer um passeio 
tranquilo e de meditação e duchas que vão te encantar.  Acesso  02 x ao dia. Parque fecha as Quintas feiras para 
manutenção 
 
 ATENÇÃO: Existindo alteração na política econômica do País, a agência Mágica Turismo reserva-se no Direito de 
Modificar   suas    tarifas s/ aviso prévio (respeitando os negócios anteriormente confirmados e pagos).  
Saída com Mínimo de 25 pessoas e sujeito a cancelamento não havendo número suficiente de 
passageiros.    Dependendo do número de passageiros o transporte será     feito em ônibus ou micro-ônibus.  
Para viagens nacionais é obrigatório documento   original e com foto. (carteira de identidade   
original e com menos de 10 anos da   data de emissão) Crianças até 16 anos Carteira identidade. 
também deverão levar certidão de nascimento  original para comprovar filiação, 
mais autorização juizado menores, no caso de viajar desacompanhado de um dos pais.  Na falta 
destes documentos e se houver qualquer tipo de problemas nos embarques e durante toda a viagem será de 
responsabilidade do passageiro ou responsável.   Ficando isenta a   Magica Turismo de qualquer responsabilidade 
e reembolso dos valores totais do pacote. Calculado em  04/09/2020. 


