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BRASÍLIA - DF E CALDAS NOVAS - GO 
17 a 27 de janeiro de 2019 
 
 

17.Jan 

Quinta-feira 

CURITIBA - PR 
Apresentação no aeroporto às 07h25 para check in e despacho de bagagens  no 
balcão da Gol. Saída as 10h25 do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, 
com destino a Brasília, voo 1137. 
BRASÍLIA 
Chegada em Brasília, prevista as 14h25. Embarque em ônibus de turismo para o 
transfer ao Hotel Athos Bulcão. Hospedagem em aptos duplo ou triplo. Saída para city 
tour e jantar. Retorno ao hotel e noite livre. 
 

BRASÍLIA - DF 
Conhecida por ser a capital do Brasil, possui grande variedade de atrativos turísticos 
que encantam ao turista. Considerada Patrimônio Histórico da Humanidade 
surpreende por suas ruas largas e arborizadas, parques e setores pensados no bem 
estar do turista e da sociedade. 
PROGRAMAÇÃO 
City tour (visitando os principais monumentos e atrativos da cidade); Show musical; 
Passeio de barco no Lago Paranoá. Tempo livre para compras no Brasília Shopping. 
CALDAS NOVAS – GO 
Saída com destino para Caldas Novas com previsão de chegada no hotel às 12H45, 
com hospedagem em apartamentos duplos e triplos. Telefone do Hotel: 64 3455-9400. 
Voltagem 220. 
A cidade é famosa por suas águas termais, que vem de camadas profundas do subsolo. 
Passeando por lá você encontrará doces caseiros, licores, queijos coloniais, pedras 
semipreciosas e artesanato local. 
 

O Sesc Caldas Novas dispõe de um complexo de piscinas de águas termais e 
equipamentos de recreação e esporte. O hotel conta com: 

 2 parques aquáticos adulto/infantil com 08 piscinas termais e 03 de água fria, 01 
piscina com rampa aquática, 01 piscina com toboágua e kamitube e 02 saunas; 

 Quadras poliesportiva, campo de futebol, pista de cooper e sala de ginástica; 

 Salão de jogos, espaço infantil, playground, trilha ecológica e lago artificial; 

 Espaço Cultural (1ª casa de Caldas Novas), Capela Ecumênica e biblioteca. 
 

Programação: 

 City tour em Caldas Novas e visita a feirinha de Caldas. 

 Tempo livre para aproveitar a infraestrutura do Hotel; 

 Passeios opcionais: Hot Park Rio Quente, Praia do Cerrado e Lago Corumbá 
(ingressos não inclusos). 

Dia 27.jan, café da manhã as 07h e check out as 08h com destino a Brasília. Chegada 
prevista às 15h no Aeroporto de Brasília, para embarque no voo 1457 da Gol, às 18h.  
 
CURITIBA - PR 
Chegada prevista no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 21h40. 
 
Transporte aéreo Curitiba/Brasília/Curitiba, 03 pernoites em Brasília com café da 
manhã e 2 refeições, 07 pernoites, 7 café da manhã, 07 almoços e 07 jantares no Sesc 
Caldas Novas, passeio pela cidade de Caldas Novas e Brasilia conforme roteiro,  
serviços de guia de turismo condutor durante toda a viagem, guia local, ônibus de 
turismo para transfers e viagem ida e volta Brasilia/Caldas Novas,  e seguro viagem. 
 

 OBS: Não estão inclusos: ingressos Hot Park Rio Quente, Praia do Cerrado e Lago Corumbá , taxas 
turísticas, refeições e passeios não especificados acima, bebidas, taxas e despesas de caráter pessoal. 

 

Roupa de banho, protetor solar, repelente, toalha para piscina, chapéu ou boné, 
óculos de sol, roupas leves, calçados confortáveis e máquina fotográfica. 
 

   
     É recomendado tomar VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA com antecedência de 10 dias        
     antes  do embarque. Locais de vacinação: qualquer posto de saúde. Validade: 10 anos. 

 
 

20 a 27.Jan. 

Domingo a 

domingo 

Inclui: 

VAGAS LIMITADAS! 

Investimento por pessoa: 

  Em até 12 vezes de  

R$ 315,00  ou R$ 3780,00 a 

vista 

Trabalhador do Comércio 

de Bens, Serviços e 

Turismo e seus 

dependentes, 

Em até 12 vezes de  

 R$ 350,00 ou R$  4200,00 

a vista 

 Publico em geral 
 

Informe-se sobre tarifas 

para crianças e 

apartamento individual. 

 

 

O que levar? 

18 a 19.Jan. 

Sexta –feira 

e sábado 

 

 

ATENÇÃO! 

Importante: 
1) Preços válidos para 
acomodação em 
apartamentos duplos e triplos; 
 2) Preço e programação estão 
sujeitos a alterações. 
 3) Cancelamentos com 
cobrança de multas de acordo 
com a política vigente da cia 
aérea + multas de        
 hospedagem de acordo com 
normas do Sesc Turismo 
Social;  
4) Leia atentamente as 
condições gerais para 
participação nas excursões 
organizadas pelo Sesc. 
5) Valores válidos até 
07.DEZEMBRO.18 
 
INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES:  

Sesc da Esquina  

Fone 41 3304-2222 

Sesc Água Verde 

Fone 41 3340-2450 

Sesc Paço da Liberdade  

Fone: 41 3234-4200 

Sesc Portão 

Fone: 41 3220-8000 

Sesc São José dos Pinhais 

Fone: 41 3586-5250 

Ou na Unidade Sesc mais próxima 

de você! 

Site: www.sescpr.com.br 
 

MTur Turismo Social Sesc 
Paraná 

PR. 18.025381.10.0028-3 

 

ATENÇÃO! Para passageiros a partir de 12 anos é obrigatória a apresentação do documento de 

identidade (RG). Passageiros até 11 anos devem apresentar a certidão de nascimento ou RG. De 

acordo com as normas da ANTT, Polícia Rodoviária Federal e DER, apenas serão aceitos documentos 

originais. 

http://www.sescpr.com.br/


 

 

 
REGULAMENTO TURISMO SOCIAL SESC PARANÁ 

 

1. Os serviços oferecidos como hospedagem, alimentação, transporte e outros são especificados no roteiro de cada excursão. 
2. A reserva de poltrona será realizada mediante pagamento da excursão em dinheiro, cartão de crédito ou débito. 
3. Para efetuar o pagamento da excursão deverão ser apresentados o documento de identidade e manter o Cartão Cliente Sesc 

atualizado. 
4. Política de Cancelamento / Restituição de valores: 

Devolução integral do valor pago nos casos de: 
 Cancelamento pelo Sesc; 
  Cancelamento pelo inscrito com mais de 15 dias de antecedência e antes da emissão do bilhete aéreo. 
Devolução parcial dos valores pagos (devolução de 90% do valor pago, deduzidas as despesas efetuadas pelo Sesc com 
hospedagem, transporte e outros serviços, definição das deduções em até 7 dias após retorno da excursão) nos casos de: 
 Não comparecimento do excursionista no dia e horário para o embarque, conforme “roteiro da excursão”; 
 Desistência durante a viagem. 
 Para transporte Aéreo: Cancelamento por parte do excursionista após a emissão do bilhete aéreo; 
 Para transporte Terrestre: Cancelamento com menos de 15 dias da saída da excursão/passeio e sem o preenchimento 

da vaga. 
IMPORTANTE: Cancelamentos com cobrança de multas de acordo com a política vigente da companhia aérea, meio de 
hospedagem e normas do Sesc Turismo Social; 

5. É garantida a realização da atividade excursão desde que:  
 A excursão conte com número mínimo de 25 participantes; 
 O passeio conte com número mínimo de 30 participantes. 

6. Os preços variam conforme o tipo de acomodação (apartamento individual e para duas ou mais pessoas). A composição do 
apartamento é de responsabilidade do participante. 

7. Situações ocasionadas por veículos contratados e as consequentes alterações de tempo e prazo da viagem são de 
responsabilidade exclusiva da empresa transportadora. Cabem ao Sesc as iniciativas junto à empresa transportadora quanto 
à reprogramação e prosseguimento da viagem. 

8. Os excursionistas terão cobertura de seguro de acidentes pessoais com assistência de viagem nacional durante o período da 
excursão, com os valores das seguintes coberturas: 

COBERTURAS CAPITAIS SEGURADOS 

Morte por Acidente (1) ou Invalidez Total/Parcial por Acidente(2) R$ 50.000,00 

Despesas Médicas, Odontológicas, Hospitalares, Medicamentos e Traslado, por acidente. R$ 5.000,00 

(1) Não haverá cobertura na garantia por morte por acidente nos seguros para menores de 14 (catorze) anos e maiores 
de 80 (oitenta) anos. 

(2) Não haverá cobertura na garantia por invalidez total/parcial por acidente para maiores de 80 anos. 
* Os valores acima descritos, dentro do limite da cobertura, serão ressarcidos pela companhia de seguros. Informações com 
o guia de turismo da excursão.  

9. Cabe ao Sesc promover alterações de trajeto, hotéis e serviços ou cancelamento da viagem por motivos técnicos devido a 
condições meteorológicas, interrupção no tráfego das estradas e outros. 

10. É reservado ao guia de turismo da excursão o direito de desligar do grupo o participante que esteja prejudicando o 
desenvolvimento normal da excursão. Neste caso, não será devolvida qualquer importância paga pelo participante excluído. 

11. O Serviço Social do Comércio – Sesc, na qualidade de promotor, não se responsabiliza por qualquer indenização decorrente 
de: 
 Danos de bens e extravio quando em posse do excursionista; 
 Extravio de objetos pessoais; 
 Atraso de excursionista no horário previsto para a saída, em perda da excursão ou passeio, seja qual for o motivo, ou 

quando em passeios durante o período da viagem; 
 No local de hospedagem – pelo desaparecimento de objetos e dinheiro deixados nas acomodações dos Hotéis 

/Colônias de Férias. Informar-se sobre cofre ou guarda de valores. 
12. Objetos achados pelo Sesc serão guardados por no máximo 3 (três meses). 
13. Documentação: 

 Para inscrição, é obrigatória a apresentação de documentos, de acordo com as exigências do Sesc , companhia de 
seguros e órgãos responsáveis pelo transporte: Carteira de Identidade e CPF. 

 Menores de idade só poderão viajar desacompanhados dos pais mediante autorização de viagem assinada pelos pais e 
com firma reconhecida e desde que estejam acompanhados de um responsável maior de 18 anos. 

 O Sesc recomenda levar: cartão de plano de saúde, medicamentos e cartão de crédito ou talão de cheques para 
eventuais despesas extras. 

 Embarque: para passageiros a partir de 12 anos é obrigatória a apresentação do documento de identidade (RG) ou 
carteira de motorista (acima de 18 anos). Passageiros até 11 anos devem apresentar a certidão de nascimento ou RG. 
De acordo com as normas da ANTT, Polícia Rodoviária Federal e DER, apenas serão aceitos documentos originais e 
devem ser os mesmos apresentados na inscrição. 

14. O pagamento do custo da excursão / passeio implica a concordância dos termos. 
*NOME:______________________________/ASSINATURA:__________________________ Dara:___/___/___ 

 
 


