
Foto Ilustrativa 

CALDAS NOVAS  
O PARAÍSO DAS ÁGUAS THERMAIS  

17 A 23/08/2022 
 

Principal pólo turístico do Centro-Oeste, Caldas Novas é famosa pelos poderes medicinais de suas águas termais, cuja temperatura 
chega a 45° centígrados. Hospitaleira como toda cidade goiana, oferece artesanato variado e saborosa culinária típica. 
Saudável e variada, a culinária de Caldas Novas mistura peixes e aves com frutos do cerrado como o pequi, usado em pratos 
típicos como o arroz com pequi e a tradicional galinhada. 
Outras delícias da região são o peixe na telha, a pamonha, o empadão goiano e os doces caseiros, muito bem acompanhados 
pelos excelentes licores produzidos na cidade. 
O artesanato goiano é conhecido por sua inspiração na natureza, e Caldas Novas não é exceção. Marcado pelo uso de matéria-
prima da região, como fibras, raízes, folhas e frutos, e pela representação das belezas do cerrado em pinturas e esculturas, o 
artesanato de Caldas Novas é uma atração turística relevante e conta com artistas de renome nacional e internacional, como Pedro 
Pereira e Adeguimar Arantes. 
 
 
1º DIA (QUARTA – 17/AGO) – VITÓRIA/ES X GOIÂNIA/GO X CALDAS NOVAS/GO 
Apresentação para embarque no aeroporto de Vitória para viagem com destino a Goiânia. Chegada na Capital de Goiás no 
mesmo dia, onde pegaremos o transfer para a Cidade de Caldas Novas. Check in e acomodação. Noite livre.  
 
2º DIA (QUINTA – 18/AGO) – CALDAS NOVAS/GO  
Dia livre em Caldas Novas para curtirmos as piscinas com águas quentinhas e relaxarmos nesse paraíso hidrotermal. Noite livre.  
 
3º DIA (SEXTA – 19/AGO) – CALDAS NOVAS/GO X HOT PARK X CALDAS NOVAS/GO  
Dia livre. Nesse dia como opcional, não incluído no pacote,  nossa equipe estará organizando a ida do grupo até Hot Park, localizado 
na cidade de Rio Quente. O Hot Park foi construído em meio a natureza, com uma paisagem deslumbrante, sendo o único parque 
aquático do cerrado a ser abastecido apenas com as águas naturalmente quentes da região. Os 55 mil m² do parque abrangem 
mais de 15 atrações para todos os gostos e todas as idades. Dentre elas, Aerobike, Half Pipe, Acqua Race, Clubinho da Criança, 
Escola de Surf, Praia do Serrado e muito mais. Passaremos o dia no Hot Park e retornaremos a Caldas Novas no final da tarde. 
Noite livre. Pernoite. (Passeio opcional, não incluso no pacote. Valor aproximado de R$ 150,00) .  
 
4º DIA (SÁBADO – 20/AGO) – CALDAS NOVAS/GO  
Dia livre. Nesse dia como opacional, não incluído no pacote, nossa equipe estará organizando um city tour pela Cidade de Caldas 
Novas, onde visitaremos o Jardim Japonês, Igreja Matriz, Cachaçaria, Doces Dona Maria, Casarão e Serra Verde. Tour com 
duração de 03 (três) horas. Noite livre. Pernoite (city tour não incluso no pacote. Valor aproximado de R$ 80,00)  
 
5º DIA (DOMINGO – 21/AGO) – CALDAS NOVAS/GO X GOIÃNIA/GO 
Após almoço todos de malas prontas na recepção para viagem com destino a Goiânia. Chegada prevista para o final da tarde e 
acomodação no hotel. Noite livre. Pernoite.  
 
 
 



 
 
6º DIA (SEGUNDA – 22/AGO) – GOIÃNIA/GO X TRINDADE/GO 

Após café da manhã, preparem as fotografias, pois, sairemos para um fantástico city tour pela cidade de Goiânia e 
Trindade. Visitaremos os principais pontos turísticos com início a partir da Praça Cívica, região central considerada o marco 
inicial da construção de Goiânia. A primeira parte do passeio realiza visita em atrativos no centro onde conta a sua história 
de fundação e depois seguindo para outros bairros mostrando o crescimento e desenvolvimento da cidade . A tarde iremos  
para Trindade (aproximadamente 20km), passando pelos principais pontos turísticos e obra social Redentorista com paradas 
previstas na Paróquia Matriz do Divino Pai Eterno, o primeiro Santuário inaugurado em 1912, e depois  no Santuário Basílica 
do Divino Pai Eterno onde o passeio se encerrará com uma missa ás 17h30. Retorno para Goiânia após a missa. Noite livre. 
Pernoite.  

7º DIA (TERÇA – 23/AGO) – GOIÂNIA/GO X VITÓRIA/ES 
Em horário de terminado pela guia, todos de malas prontas na recepção do hotel para deslocamento até o aeroporto e voo 
até Vitória.  

 
PACOTE INCLUI:  
  Passagem aérea Vitória x Goiânia x Vitória; 
 Bagagem de mão tamanho P (10 kg);  
  04 (quatro) noites de hospedagem em Caldas Novas com café da manhã e almoço;  
  02 (duas) noites de hospedagem em Goiânia com café da manhã;   
  Transfer Aeroporto x Caldas Novas x Hotel em Goiânia x Aeroporto;  
  City Tour em Goiânia e Trindade; 
  Seguro Viagem; 
  Guia CADASTUR acompanhando o grupo saindo de Vitória;  
 
 
PACOTE INCLUI:  
 Passeios opcionais; 
 Refeições não mencionadas no pacote; 
 Ingressos para parques e deslocamentos não mencionados no roteiro;  
 Bagagem despachada;   
 
 
 

 
 

Valor em R$ por pessoa:     
  

Hotel Regime Individual Duplo  Triplo Criança¹ Criança² 

Hotel Di Roma Piazza ou Similar 
Café da Manhã e  

Almoço 
3.615 2.590 2.560 

2.290 1.360 

 
 

Criança¹ - Crianças 11 a 13 anos e 11 meses 

Criança² - Crianças de 02 a 10 anos e 11 meses   
Crianças 0 a 01 ano e 11 meses  – Free Viajando no colo dos pais. 
 
 
 
*Roteiro sujeito a alteração sem aviso prévio; 
*Valores em reais, sujeito a alteração no dia do fechamento;  
*Valor de criança válido quando acompanhado de 02 (dois) adultos pagantes;  
 
 


