
 
 
 

06 a 08 de Junho de 2011 – TURMAS: “A” / “C” / “D” 
        08 a 10 de junho de 2011 – TURMAS: “B” / “E” / “F” 
HOTEL VILA BOA: Com bar, restaurante, 01  piscina e playground. 
APARTAMENTOS: Com ar condicionado, TV, telefone e frigobar. 
VER SITE: www.hotelvilaboa.com.br           www.balneariosantoantonio.com 
 

 Transporte em ônibus turismo luxo com (TV, dvd, som, toalete, ar condicionado e geladeira). 

 Serviço de bordo (água mineral, refrigerante, sanduíche natural, bombom e balas). 
 Hospedagem no hotel acima citado ou similar, em apartamentos quádruplos. 
 Café da manhã almoço , jantar e água refrigerante e sucos durantes as refeições. 
 Tour histórico em Pirenopolis e na cidade de Goias. 
 01guia especializado. 
 Seguro (ver apólice na agência) 
 Little bag, Camiseta e squeeze. 

NÃO INCLUI:  

 Bebidas, telefonemas, lavanderia, extras de caráter pessoal e o que não estiver mencionado no programa. 

 
1º DIA - BRASÍLIA / PIRENÓPOLIS / CIDADE DE GOIÁS 
- 6h -  Apresentação para embarque no estacionamento do colégio.  
- 6h30 - Saída com destino à cidade de PIRENÓPOLIS.  
- Chegada e tour no centro histórico aos principais pontos turísticos(Igreja do Nossa Senhora do 
Rosário, Câmara Municipal, Cadeia Pública, Museu da Igreja Nossa Senhora do Carmo, Teatro 
Municipal, Ponte sobre o rio das almas). 
12h30 -   Almoço.  
- 14h -  Visita a cachoeira Santa Maria (Trilha e estudo da fauna e flora do cerrado). 
- 16h -  Saída para a Cidade de Goiás.  
- 19h - Chegada. Jantar e acomodação no Hotel Vila Boa. 
- 21h - Sarau na igreja Santa Bárbara -  (declamação de poesias de Cora Coralina ) 
2º DIA – CIDADE DE GOIÁS  
- Café da manhã no hotel  
- 9h - Visita ao museu Cora Coralina  
- 11h  - Saída para o Santuário Ecológico Santo Antônio.( Trilha e estudo da fauna e flora do cerrado). 
- 13h -  Almoço. Atividades de lazer no local. 
- 17h - Retorno a cidade e lanche. Atividades de lazer no hotel. Jantar.  
- 20h  -  VÍDEO CONFERÊNCIA 
- 21h – Festa de confraternização com DJ. 
3º DIA – CIDADE DE GOIÁS / BRASÍLIA 
- Café da manhã.  
- Passeio histórico pela cidade onde visitaremos os principais pontos(Museus da Arte Sacra, Palácio 
Conde dos Arcos, Museu das Bandeiras)  Após tempo livre para compras do artesanato local. Almoço 
no hotel. Atividades de lazer no hotel.  
Retorno para Brasília por volta de 15h00.  Chegada em Brasília prevista para  às 19h. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
 Levar toalha , roupa de banho, chinelo e tênis confortável para caminhadas. 
 A programação poderá sofrer alterações por motivo de força maior tais como: mudanças climáticas 

ou os horários dos atrativos.  

http://www.hotelvilaboa.com.br/
http://www.balneariosantoantonio.com/

