
Passeio à Conservatória - RJ
Cidade das Serestas dias 7 e 8/out/2017

1º DIA – SÁBADO – SÃO PAULO / CONSERVATÓRIA
• Saída as 06horas da Escola Senai do Tatuapé – Viagem em ônibus leito com destino a Conserva-

tória. (no caminho faremos uma parada para café/banheiro - não incluso no pacote)
• No trecho, parada para visita à Fazenda Ponte Alta, detentora de um grande acervo histórico da 

época áurea do café. Entraremos na história da fazenda narrada teatralmente com visita guiada, 
sarau histórico e almoço incluso.

• 17hrs - Check-in na Pousada do Sandrinho, no centro de Conservatória, acomodação, tempo 
livre para descanso;

• 19hrs - Jantar /pizza com noite programada com opção da Seresta na Casa da Cultura as 20:30  e/
ou apresentação da Serenoite que acontece as 21h na Rua do Meio.

• 22h vamos curtir a famosa “SERENATA AO LUAR”, onde os seresteiros e poetas percorrem as 
ruas da cidade cantando belas canções de amor, cada casa possui uma placa de metal com o nome 
de uma canção e do seu autor.

2º DIA - CONSERVATÓRIA / SÃO PAULO
• Café da manhã;
• Manhã livre para atividades independentes.
• Sugerimos :
• - “SOLORATA” que acontece todos os domingos as 10h30, sempre acompanhada do  “VIGILAN-

TE SERESTEIRO” na Rua do Meio.
• - “FEIRA DE ARTESANATO” – integrantes da comunidade local, exibem seus talentos em peças 

de artesanato feitas com folhas de bananeira, palha de milho, bordados, papel e outros matérias.
• Almoço e check-out.
• Saída para realizar um city tour quando  iremos até a “PONTE DOS ARCOS”, visitaremos a “CA-

CHAÇARIA VILAREJO”, o “túnel que chora” e a “LOCOMOTIVA206”.
• 17hrs - embarque e viagem de volta para São Paulo.
• 22hrs- horário previsto para desembarque. (mesmo local de partida).

Serviços inclusos no pacote:
Transporte – ônibus leito turismo de 46 poltronas so<  reclináveis com prancha de descanso para as 
pernas, ar-condicionado, 03 TVs, DVD, WC, cinto de segurança, som-cd ambiente, geladeira com 
água como cortesia, vidros insu= lmados e lacrados, e microfone; ou microônibus para 20 participantes;
• Guia de turismo acompanhando o grupo durante todo o Roteiro, fornecendo informações histó-

ricas, sendo 02 Guias Cadastur e 01 Guia Regional por ônibus;
• Visita monitorada com Sarau e almoço na Fazenda Ponte Alta;
• Visita a Cachaçaria Vilarejo;
• Seguro Viagem – 02 dias;
• Hospedagem na Pousada do Sandrinho - sendo 01 diária.
• 04 Refeições mencionadas – 02 almoços e 01 jantar e 01 café da manhã;
• Delicioso serviço de Bordo: Kit lanche (ida),água, balas, pirulitos, brincadeiras e sorteios;
• Serviço de apoio;
• Brinde ECOTUR de cortesia;

Valores:

R$ 800,00 para associados/dependentes – em até 4 parcelas iguais de R$200,00

R$ 1.000,00 para convidados em até 4 parcelas iguais de R$ 250,00


