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GOIÁS
O estado de Goiás possui um grande patrimônio cultural de edi -
fícios históricos e festas folclóricas, além de uma farta diversida de 
gastronômica e tradições preservadas. Para quem busca 
relaxamento e descanso, a região das águas quentes é o destino 
ideal. Há ainda os parques nacionais da Chapada dos Veadei ros, 
das Emas e um dos campos rupestres com maior diversidade 
de flora do Brasil, localizado no Parque Estadual dos Pireneus. 
O Sesc mantém uma pousada na cidade de Pirenópolis e um 
centro de turismo em Caldas Novas.

Lago Corumbá – Caldas Novas

Guia Sesc de Férias
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Sesc Caldas Novas 
V x F $ R Z
Av. Ministro Elias Bufaiçal, no 600 – Turista I
CEP: 75690-000 – Caldas Novas
Central de reservas

| (62) 3221-0660 fax (62) 3221-0666

m Reservas somente pelo site: www.sescgo.com.br

ponto de encontro dos praticantes de 
esportes náuticos, enquanto o Parque 
Estadual da Serra de Caldas protege o 
lençol da região e concentra as nas-
centes das águas termais da cidade. O 
Jardim Japonês é o local dos templos 
budistas e o Casarão abriga o Centro 
de Apoio ao Artesão. Confira ainda a 
Feira do Luar, com comidas típicas, aos 
sábados, domingos e feriados.
F Empadão Goiano, Dona Ana, Dona 
Maria, Nonna Mia, Papas e Tucunaré 
Casa do Peixe. 

V Serviços
$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, HSBC e Itaú. 
R Localiza. Z Secretaria de Turismo. 

Caldas Novas está localizada a 160 km 
de Goiânia, as principais vias de acesso 
são a rodovia GO-217 e GO-413. Diária 
com pensão completa, 309 acomodações 
(11 apartamentos para pessoas com de-
ficiência), ar-condicionado, ventilador, 
TV, telefone, cofre e frigobar. Recepção 
aberta 24h. Infraestrutura: centro de 
eventos, piscina, playground, brinque-
doteca, salas de jogos, fitness e leitura, 
recreação, quadras esportivas, restau-
rante, bar e lanchonete. 
x Gratuito, 265 vagas.

1 O que fazer na cidade
Caldas Novas é famosa por suas águas 
termais, provenientes das camadas pro-
fundas do subsolo. O Lago Corumbá é o 
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A 120 km de Goiânia, a principal via de 
acesso à cidade de Pirenópolis é a rodo-
via BR-060. Diária com café da manhã, 
45 acomodações (2 apartamentos para 
pessoas com deficiência), ar-condicio-
nado, ventilador, TV, telefone, cofre 
e frigobar. Recepção aberta por 16h. 
Infraestrutura: piscina, playground, 
salas de leitura e jogos e lanchonete. 
x Gratuito, 26 vagas.

1 O que fazer na cidade
Aos pés da Serra dos Pirineus, a cidade 
está cercada de montanhas e belos miran-
tes, de onde nascem inúmeros córregos 
que formam cachoeiras. Pirenópolis foi 
tombada pelo Iphan em 1989, e con-
serva o casario colonial e o calçamento 
de suas ruas e ladeiras. Visite a Igreja 
Matriz, a Igreja Senhor do Bonfim e o 

Museu das Cavalhadas. O folclore e as 
tradições foram conservados, como a 
famosa Festa do Divino. Aproveite para 
visitar a Feira das Artes, organizada pela 
Associação dos Artesãos da Praça das 
Artes de Pirenópolis (APAP), com artesa-
nato local, aberta todo domingo. Após a 
Festa do Divino Espírito Santo acontece 
a Cavalhada de Pirenópolis, considerada 
uma das manifestações folclóricas mais 
expressivas do Brasil.
F Confraria do Boxexa, Chiquinha Bar, 
Nena Restaurante, Pensão Padre Rosa, 
O Bacalhau da Biba e Venda do Bento.

V Serviços
$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal e Itaú. Z Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT) e Oásis 
do Cerrado.

Pousada Sesc Pirenópolis
V x F $ Z
Rua dos Pirineus, no 45 – Centro
CEP: 72980-000 – Pirenópolis
Central de reservas

| (62) 3221-0660 fax (62) 3221-0666

m Reservas somente pelo site www.sescgo.com.br
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Pousada Sesc Pirenópolis
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