
 

 

CIDADE DE GOIÁS – 02 DIAS 
( Centro Histórico & Balneário Santo Antônio) 

Ensino médio  - Perpétuo socorro 
 
1º DIA – 06/05/2022 - Sexta feira – BRASÍLIA - DF | CIDADE DE GOIÁS - GO. 
06h30 Encontro do grupo no estacionamento da escola. Procedimentos de embarque e saída com destino à Goiás. 
11h30 Chegada prevista na Cidade de Goiás e Check In no hotel e almoço (INCLUSO)  
14h Visita ao MUSEU DAS BANDEIRAS instalado na década de 1950 no prédio que abrigava a antiga Casa de Câmara e 
Cadeia. O museu conta em seu acervo com instrumentos utilizados no garimpo e peças de porcelana. 
Vsita ao MUSEU CORA CORALINA a Casa Velha da Ponte, conhecida por ter abrigado a mais famosa moradora da cidade, 
considerada uma das primeiras construções edificadas na antiga Vila Boa de Goiás. 
15h Visita ao MUSEU DE ARTE SACRA, obras de arte do artista Veiga Vale, o mais importante artista goiano do século 
XVII. Peças em prata e ouro fazem parte do acervo deste museu. Retorno ao hotel e atividades acompanhados dos guias. 
NOITE: Jantar (INCLUSO) com o grupo e festa de confraternização (EXCLUSIVA) no hotel. 
 
2º DIA – 07/05/2022 - Sábado – CIDADE DE GOIÁS - GO | BALNEÁRIO SANTO ANTÔNIO | BRASÍLIA - DF  
7h Café da manhã (INCLUSO). 
Visita ao BALNEÁRIO SANTO ANTÔNIO. Localizado no sopé da Serra Dourada nossa aula de hoje será sobre meio 
ambiente: Fauna, flora, relevo e hidrografia do cerrado, faremos uma trilha, onde poderemos identificar plantas nativas. 
13h Almoço (INCLUSO) com o grupo. 
Tempo para curtir as piscinas e quadras do Balneário Santo Antônio com ótima estrutura de segurança as atividades são 
desenvolvidas com acompanhamento de professores e guias assim a diversão dos alunos é garantida. 
16h20 Procedimentos de embarque e saída com destino a Brasília. Durante trajeto serviremos o nosso serviço de bordo. 
20h40 Chegada prevista em Brasília. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
 

INCLUI NO PROGRAMA: 
 Transporte em ônibus de turismo luxo: TV, SOM, DVD, AR COND. CINTOS DE SEGURANÇA, WC, GELADEIRA. 
 Hospedagem em hotel de Categoria Turística (Em Cidade de Goiás) – aptos Triplos / Quádruplos - Standard; 
 REFEIÇÕES: 01 café da manhã no hotel + 02 almoços + 01 jantar; 
 Assistência de viagem Individual; 
 Serviço de bordo ida (biscoito salgado/ bolo / suco / refrigerante / água mineral); 
 Acompanhamento guias especializados e 02 professores da escola – (Para grupos com mínimo de 35 alunos); 
 Ingressos: Museus, parque aquático no Balneário Santo Antônio e festa (Exclusiva para o grupo); 
 Equipamentos de uso da monitoria (rádios comunicadores, primeiros socorros, etc.);  
 KIT OURO: (Pulseira de Identificação / Boné/ Mochila); 

 
DINHEIRO OU CHEQUE - VALOR DO INVESTIMENTO POR PESSOA 

À VISTA 2X 3X 4X 5X 6X 
R$ 645,00 R$ 172,50 R$ 215,00  R$ 165,00  R$ 135,00 R$ 115,00  

 

CARTÃO - VALOR DO INVESTIMENTO POR PESSOA 

À VISTA 2X 3X 4X 5X 6X 
R$ 695,00 R$ 347,50 R$ 232,00  R$ 175,00  R$ 145,00 R$ 125,00  

 
OBSERVAÇÕES:  

 Os pagamentos poderão ser efetuados (Em caso de parcelamento CHEQUE ou CARTÃO) em até 06x.       
 Os cheques deverão ser pessoa física, preenchidos com a data do vencimento e nominal a OURO BRASIL TURISMO.  
 A programação poderá sofrer modificações de acordo com as necessidades tais como fatores climáticos, motivos relativos aos locais visitados 

ou por outros imprevistos fora do alcance da empresa.  

 
SAÍDA GARANTIDA COM GRUPO MÍNIMO DE 35 PESSOAS PAGANTES. 

PROGRAMAÇÃO E VALORES VÁLIDOS ATÉ JUNHO 2022.  APÓS ESTE PRAZO VALORES SOFRERÃO REAJUSTES. 


