
 
SÃO LOURENÇO/MG & CAXAMBÚ/MG E BAIPENDI/MG 

“FESTA JULINA & CIRCUITO DAS ÁGUAS” 
FÉRIAS DE JULHO 

16 A 21/07/2022 
 

São Lourenço é uma cidadezinha localizada no sul de Minas Gerais e que encanta seus visitantes o ano todo. Pertencente ao 
circuito das águas, ela recebe turistas em qualquer época e chama a atenção pelos seus pontos turísticos charmosos e pela 
receptividade dos moradores. Pacata, pequena. localizada na Serra da Mantiqueira a 950 metros do nível do mar e cheia de charme 
que só Minas pode oferecer, seus pontos turísticos são excelentes para quem está em busca de relaxamento – e até mesmo de 
animação. 
 
1º DIA (SÁBADO – 16/JUL) – VITÓRIA/ES X SÃO LOURENÇO/MG 
Apresentação para embarque com destino a São Lourenço. Viagem noturna em ônibus Leito Total com parada técnica e café da 
manhã em local determinado pelo guia. 
 
2º DIA (DOMINGO – 17/JUL) – SÃO LOURENÇO/MG  
Chegada em São Lourenço prevista para 11:00h. Almoço incluso e acomodação no hotel.  Teremos o restante da tarde livre para 
descansar ou aproveitar um pouco dessa pacata e acolhedora cidade (compras nas feirinhas, passeios da charrete). A noite após 
o jantar, teremos a nossa primeira noite temática com muita música e animação. Pernoite.   
 
3º DIA (SEGUNDA – 18/JUL) – SÃO LOURENÇO/MG  
Após café da manhã sairemos do hotel caminhando para visitar o famoso Parque das Águas, que possui 430 mil metros quadrados 
de área, com nove fontes de águas minerais, cada uma com suas propriedades terapêuticas e medicinais em particular. Oferece 
aos seus visitantes variadas opções de lazer e relaxamento. Encontra-se dividido em duas partes, a primeira com todas as fontes 
de águas minerais, um balneário, jardins, gramados, alamedas, estradas entre florestas, a Ilha dos Amores e um lago com 90 mil 
metros quadrados com pedalinhos e barcos para os turistas. O Parque II, como é chamado, possui quadra de vôlei, rugby, futevolei, 
futebol, pista de cooper e bicicleta, peteca e 4 duchas de água mineral sulfurosa para banhistas. Após o jantar, teremos recreação 
no hotel com muita animação, que irá encher a nossa noite de alegria. Pernoite.   
 
4º DIA (TERÇA – 19/JUL) – SÃO LOURENÇO/MG X CAXAMBU/MG X BAIPENDI/MG  
Após café da manhã, em horário determinado pelo guia, sairemos para conhecer a acolhedora Caxambu, uma típica cidade do 
interioir de Minas Gerais. Entre seus atrativos temos o Parque das Águas, Mirante do Morro de Caxambu com seu teleférico que 
leva até o topo, num percurso aproximado de 10 minutos e temos ainda a Igreja de Santa Isabel, marcada pore sua arquitetura 
gótica e constuída a pedido da Princesa Isabel. Em seguida iremos para Baipendi, onde visitaremos o Santuário da Conceição, que 
retrata a vida de fé da beata Nhá Chica. Retornaremos ao hotel para almoço e teremos a tarde livre. A noite teremos o jantar e sem 
seguida recreação no hotel. Pernoite.  
 
5º DIA (QUARTA – 20/JUL) – SÃO LOURENÇO/MG X APARECIDA/SP X VITÓRIA/ES 
Após café da manhã, em horário determinado pelo guia, todos de malas prontas na recepção hotel. Nos despediremos de São 
Lourenço e seguiremos para a Cidade de Aparecida, com chegada prevista para almoço. Tarde livre para visita aos diversos 
atrativos do complexo religioso de Aparecida (missas, museu, passeio de trem, teleférico e compras). 18h embarcaremos em nosso 
ônibus para viagem com retorno a Vitória.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terap%C3%AAutica


 
6º DIA (QUINTA – 21/JUL) – VITÓRIA/ES 
Chegada prevista pela manhã em Vitória.  
 
 
PACOTE INCLUI:  
  Transporte em ônibus Leito Total; 
  03 noites de hospedagem com pensão completa (almoço, jantar e café da manhã).  
  03 (três) almoços, 03 (três) jantares, 03 (três) cafés da manhã;  
  03 (três) noites temáticas no hotel;    
  Almoço extra em Aparecida; 
  Tour em São Lourenço, Caxambú e Baipendi; 
  Serviço de bordo;   
  Seguro Viagem; 
  Guia acompanhante credenciado ao CADASTUR; 
 
*Opcional passeio de Maria Fumaça entre São Lourenço x Soledade de Minas: Valor R$ 120,00 
 

VALOR EM R$ POR PESSOA: 

Hotel Regime Categoria 
Valor por 
pessoa 

Criança ¹ 

Hotel Metropole Pensão Completa Standard 1.866 1.390 

Crianças¹ - Crianças de 6 a 09 anos e 11 meses 
Crianças de 0 a 05 anos e 11 meses – Free (viajando no colo dos pais) 
 
. 
EMBARQUES: 
20:00h – Jardim Camburi 
21:00h – Praça dos Desejos – Em frente ao Mc’Donalds 
21:30h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias – Lado Bradesco 
22:20h – Guarapari – Rodoviária 
23:50h – Cachoeiro de Itapemirim – Safra – Posto Shangrilá 
 
 
 
*O roteiro poderá ser alterado sem aviso prévio. Fatores climáticos, trânsitos em rodovias, e funcionamento de atrativos podem 
influciar na execução perfeita do roteiro* 
 
 
 
 
 
 
 


