
 

 

PIRENÓPOLIS - GO - 01 DIA 

(Fazenda Babilônia | Centro Histórico) 
Projeto de saída de campo 7º e 9º 

DATA: 12/05/2022 – Quinta feira – BRASÍLIA - DF | PIRENÓPOLIS - GO 
05h45 - Encontro do grupo no estacionamento do colégio.  
06h - Procedimentos de embarque e saída com destino à cidade de Pirenópolis GO. 
9h - Café Sertanejo da Fazenda Babilônia (incluso). Feito com produtos da própria fazenda o café resgata receitas antigas, 
típicas de um Goiás rural e antigo: Suco de frutas, caldo de cana, leite e café, pamonha frita, bolo de mandioca, milho 
cozido, pão de queijo, carne de panela, mandioca cozida. 
10h - Construída em fins do século XVIII, a Fazenda Babilônia se destaca pelo seu imenso valor histórico, preservado durante 
séculos. Tombada como Patrimônio Nacional, pelo IPHAN conserva o extenso casarão em estilo colonial onde funcionou um 
antigo engenho de cana de açúcar, hoje diversos muros de pedras construídos pelos escravos no local mostram um pouco 
da história do ciclo do ouro, história geral e do Brasil. 
14h Almoço com o grupo (INCLUSO). Comida típica goiana. Serviremos refrigerante e sobremesa.  
Momento para caminhada ao CENTRO HISTÓRICO de Pirenópolis, observação e palestra sobre arquitetura colonial. 
Visita a IGREJA MATRIZ DO ROSÁRIO com palestras sobre sua construção, importância da sua conservação, tombamento 
IPHAN, importância religiosa e politica; Em seguida visita ao MUSEU DO DIVINO local onde funcionou a antiga Casa de 
Câmara e Cadeia da cidade e hoje abriga toda a simbologia da festa do Divino, principal festa cultural da cidade.  
16h Procedimentos de embarque e saída com destino a Brasília. 
18h45 Chegada prevista no estacionamento da escola Brasília DF. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
 
INCLUI NO PROGRAMA: 

 Transporte em ônibus de turismo luxo completo: TV, DVD, SOM, WC, AR COND. CINTOS DE SEGURANÇA.  
 Serviço de bordo ida e volta (biscoito salgado/ bolo / suco / refrigerante / água mineral); 
 Assistência de viagem individual; 
 Visita a Fazenda Babilônia com café colonial | Tour Histórico Cultural e de compras em Pirenópolis; 
 REFEIÇÕES: 01 Almoço em sistema self service com refrigerante ou suco; 
 KIT OURO: (Pulseira de Identificação / Boné);  
 Acompanhamento guias especializados e 02 professores da escola – (Para grupos com mínimo de 35 alunos); 
 Equipamentos de uso da monitoria (rádios comunicadores, primeiros socorros etc.);  
 

 

VALOR DO INVESTIMENTO – POR PESSOA NO CHEQUE OU DINHEIRO 

 À Vista 2x 3x 4x 

R$ 330,00 R$ 165,00 R$ 116,00 R$ 90,00 

 
VALOR DO INVESTIMENTO – POR PESSOA NO CARTÃO 

À Vista 2x 3x 4x 

R$ 360,00 R$ 180,00 R$ 126,00 R$ 95,00 
 

SAÍDA GARANTIDA COM GRUPO MÍNIMO DE 35 PESSOAS PAGANTES 
OBSERVAÇÕES:         
 Os cheques deverão ser pessoa física, preenchidos com a data do vencimento e nominais a OURO BRASIL TURISMO;    
 A empresa não se responsabiliza por perdas, extravios ou qualquer dano sofrido em objetos pessoais como 

celulares, equipamentos eletrônicos, bolsas, carteiras, óculos e peças de vestuário;  
 Caso o número mínimo de 35 pessoas por ônibus não seja atingido, a atividade poderá mudar de data ou 

até mesmo ser cancelada com 05 (cinco) dias úteis de antecedência da data prevista para a sua realização;  
 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.  
 
 

PROGRAMAÇÃO E VALORES VÁLIDOS ATÉ DIA 20 DE ABRIL DE 2022.  APÓS ESTE PRAZO VALORES SOFRERÃO REAJUSTES. 


