
 
CONSERVATÓRIA/RJ 

“SERESTAS, SERENATAS & SERENOITE” 
12 A 15/11/2021 

 
Fundada em 1789, Conservatória possui um rico patrimônio histórico-cultural. Suas ruas com calçamento em pedras pé-de-moleque 
e casas quase bicentenárias - testemunhos da arquitetura colonial - preservadas, convidam o visitante a uma volta ao passado. 
A tradição musical do distrito ganha destaque nas fachadas das casas, que apresentam uma placa indicativa da canção favorita do 
morador. Essa tradição é sentida em todos os cantos de Conservatória, por meio dos seus monumentos e museus, que 
homenageiam nomes importantes da música brasileira como: Vicente Celestino, Silvio Caldas, Guilherme de Brito, Nelson 
Gonçalves, Cândido das Neves, Gilberto Alves, José Borges, Joubert de Freitas, entre outros. Além destes, existe o Museu da 
Seresta e Serenata, que possui o maior acervo sobre o gênero musical no país. 

1º DIA (SEXTA – 12/NOV) – VITÓRIA/ES X CONSERVATÓRIA/RJ  
Apresentação para embarque em local determinado para viagem com destino a Conservatória. Viagem noturna com parada  técnica 
em local determinado pelo guia.  
 
2º DIA (SÁBADO – 13/NOV) – CONSERVATÓRIA/RJ 
Chegada em Conservatória pela manhã no hotel para café da manhã. Às 10:00h encontro marcardo com nosso guia local para 
fazermos um City Tour pelos principais pontos do local: Túnel que Chora, Igreja Matriz, Mirante da Serra da Beleza e Ponte dos 
Arcos.Tarde e noite livre para curtir a magia dos seresteiros que fazem de Conservatória um local único. Pernoite.  
 
3º DIA (DOMINGO – 14/NOV) – CONSERVATÓRIA/RJ 

Café da manhã e como sugestão teremos a missa do turista, realizada na Igreja Matriz  saída para visita a Fazenda Florença, 
que mesmo passado vários anos do término do ciclo do café, ainda mantêm toda a arquitetura e móveis de época, sem contar a 
recepção que temos das pessoas vestindo trajes também de época, que nos faz viver uma volta ao passado. A término da visita 
retornaremos a Conservatória para almoço. Para sua a tarde e noite, além das diversas atrações de Serestas & Serenatas, 
sugerimos uma visita ao ‘Teatro Sonora”, que sempre apresenta clássicos musicais de “Eliz Regina”. Pernoite.  
 

História 
Com a introdução do café no Vale do Paraíba, em princípios do século XIX, famílias inteiras migraram para a região, a fim de se 
dedicarem aos negócios da lavoura. Entre tantas, destaca-se a Irmandade dos Leite Ribeiro e Teixeira Leite, uma das mais 
proeminentes de todo o período. Tiveram participação decisiva na consolidação da economia cafeeira no Vale. Atuaram como 
produtores, negociantes de café, construtores de estrada de ferro e rodagem, assim como na política e religião. Espalharam-se 
pelas principais cidades do Vale, como Vassouras, Valença, Barra Mansa, Conservatória, Amparo, Além Paraíba, Mar de Espanha, 
entre outras... Oriundos da região mineradora de São João d’El Rei, o primeiro a chegar foi Custódio Ferreira Leite, que mais tarde 
veio a se tornar Barão de Ayuruoca. Ayuruoca tornou-se quase uma lenda na região. A ele é atribuída a propagação do café no 
Vale do Paraíba, assim como a abertura das principais estradas e pontes para escoamento da produção do precioso grão. 
 



 
 
 
4º DIA (SEGUNDA – 15/NOV) – CONSERVATÓRIA/RJ X VITÓRIA/ES 
Após café da manhã todos de malas prontas na recepção do hotel para nossa viagem de retorno com chegada prevista para a 
noite.  
  
PACOTE INCLUI:  
  Transporte em ônibus Leito Total; 
  02 (duas) noites de hospedagem na Pousada Sol Maior; 
  Café da manhã extra no dia da chegada; 
  Tour em Conservatória e Visita a Fazenda Florença; 
  Serviço de Bordo; 
  Seguro Viagem; 
  Guia credenciado ao Ministério do Turismo acompanhando o grupo;  

 
 
 
 
 

Valor em R$ por pessoa:     
 

Hotel Regime Individual Duplo  Triplo Criança¹ 

Pousada Sol Maior  Café da Manhã 1.750 1.290 1.260 790 
 

 

Crianças 0 a 05 anos e 11 meses – Free Viajando no colo dos pais. 
Crianças¹ 0 a 07 anos e 11 meses viajando em assento exclusivo. 
 

 

Embarques:  
18:00h – Bobs – Praça dos Namorados 
18:30h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
19:30h – Guarapari – Santo Antônio 
21:15h – Cachoeiro de Itapemirim – Safra – Posto Shangrilá 
 

  


