
18 a 26 de setembro de 2019 

09 noites (02 noites em trânsito) 

09 dias Passagem aérea Porto Alegre / 

Goiânia / Porto Alegre 

City tour em Caldas Novas e 01 dia 

de passeio no Hot Park (almoços 

inclusos) 

Transporte São Luiz Gonzaga / Santa 

Rosa / Santo Ângelo / Ijuí / Cruz Alta / 

Porto Alegre (Aeroporto) e transfer 

Aeroporto / Hotel / Aeroporto ida e volta 

em ônibus privativo 

07 noites de hospedagem no Sesc 

Caldas Novas com pensão completa 

(café da manhã, almoço e jantar)  

Categoria Valor do Pacote* 

Por pessoa 

Crianças** 

06 a 11 anos 

Criança** 

02 a 05 anos 

Comércio e Serviços R$ 2.860,00 R$ 2.564,00 R$ 1.201,00 

Empresário R$ 2.860,00 R$ 2.564,00 R$ 1.201,00 

Público em Geral R$ 3.120,00 R$ 2.797,00 R$ 1.310,00 

* Valores podem ser parcelados em até 12x no cartão de crédito ou em 1+11x no boleto para clientes da categoria Comércio e Serviços;  

** Valores promocionais para crianças acompanhadas de dois adultos no mesmo apartamento. 



18 de setembro (quarta-feira) 

Apresentação dos passageiros e encontro com guia acompanhante às 00h30 em frente ao 

Sesc São Luiz Gonzaga (Rua Treze de maio, 1871), às 02h30 no Sesc Santa Rosa (Rua 

Concórdia, 114), às 03h30 no Sesc Santo Ângelo (Rua 15 de Novembro, 1.500), às 04h30 

em frente ao Sesc Ijuí (Rua Crisanto Leite, 202) e às 05h30 em frente ao Sesc Cruz Alta 

(Rua Venâncio Aires, 1507). Embarque dos passageiros e início da viagem com destino a 

Porto Alegre. Chegada ao Aeroporto Salgado Filho prevista às 11h. Realização de check-in 

e despache das bagagens no balcão da cia. aérea Gol. Embarque dos passageiros às 12h 

e decolagem às 13h05. Conexão em Guarulhos/SP. Previsão de chegada a Goiânia às 

17h30. Desembarque e deslocamento a Caldas Novas (em média 03 horas). Chegada no 

Hotel Sesc Caldas Novas à noite. Recepção e realização de check-in (registro de entrada). 

Jantar no hotel incluso* e noite livre. 
 

* As refeições inclusas no roteiro serão realizadas somente se o grupo chegar dentro do horário de 

funcionamento do restaurante.  

19 de setembro (quinta-feira) 

20 de setembro (sexta-feira) 

Após café da manhã, saída para o Hot Park Rio Quente, um Parque Aquático de Diversão 

para todas as idades, com ingresso incluso. O Hot Park é um conjunto de piscinas com 

atividades como Lazy River, bares aquáticos, escorregador gigante e passeios de boia em 

mais de 4.000m² de água quente. As últimas atrações são dois enormes conjuntos de 

toboáguas: O Acqua River, o primeiro equipamento do gênero desenvolvido no Brasil, e o 

Acqua Race, no qual o usuário desliza atingindo velocidade de 25 a 30 km por hora. 

Almoço no parque incluso. No final da tarde, retorno a Caldas Novas. Jantar no Sesc 

incluso e noite livre. 

Dias livres para descanso ou realização de atividades independentes. O Sesc Caldas 

Novas possui nove piscinas (as piscinas com água quente possuem temperaturas que 

variam entre 35º a 41ºC), futebol society, basquete, ping-pong, sinuca, pista de cooper e 

polo aquático. Sugestão de passeios opcionais (não inclusos): Trindade para visita ao 

Santuário Divino Pai Eterno, city tour panorâmico em Goiânia, que comtempla a Praça 

Cívica, Palácio das Esmeraldas, Monumento às Três Raças, Monumento ao Bandeirante, 

Praça do Trabalhador, Praça do Avião, Igreja Nossa Senhora de Fátima, Bosque dos Buritis 

e Assembleia Legislativa, visita ao Náutico Praia Clube, que reúne lazer aquático, 

experiências náuticas e uma vista para o majestoso lago de Caldas. Entre várias piscinas 

quentes e frias, estão piscinas de ondas, bar molhado, toboáguas radicais, quadra de vôlei 

de praia e uma grande quantidade quiosques. Além disso, o parque conta com a 

megahidro, uma grande piscina de hidromassagem. Café da manhã, almoço e jantar no 

Sesc inclusos. 

21 a 24 setembro (sábado a terça-feira) 

Café da manhã no hotel e saída para city tour em Caldas Novas, passando por seus 

principais atrativos turísticos, entre os quais se destacam: Jardim Japonês, Monumento das 

Águas, Santuário Nossa Senhora de Salete e Casarão dos Gonzaga. Almoço incluso em 

local a combinar. Após, retorno ao Sesc Caldas Novas. Jantar incluso no hotel e noite livre.  



25 e 26 setembro (quarta a quinta-feira) 

Às 06h30, realização do check-out (registro de saída do hotel) e deslocamento para o 

aeroporto. O hotel irá oferecer um lanche  para a viagem. Previsão de chegada ao 

aeroporto às 10h30. Realização de check-in e despache das bagagens. Às 11h30, 

embarque dos passageiros para decolagem às 12h30. Conexão em Congonhas/SP. 

Previsão de chegada a Porto Alegre às 17h45. Desembarque no Aeroporto Salgado Filho e 

deslocamento para as cidades de origem. Previsão de chegada ao destino final às 04h do 

dia 26/09. Desembarque nos mesmos locais de embarque e fim dos nossos serviços. 

O PACOTE INCLUI 

- Transporte São Luiz Gonzaga / Santa Rosa / Santo Ângelo / Ijuí / Cruz Alta/ Porto Alegre 

(aeroporto) ida e volta em ônibus privativo; 

- Passagem aérea Porto Alegre / Goiânia / Porto Alegre; 

- Traslado Aeroporto de Goiânia / Sesc Caldas Novas / Aeroporto de Goiânia em ônibus 

privativo; 

- 07 noites de hospedagem no Hotel Sesc Caldas Novas no Bloco Oswlado Kilzer com pensão 

completa (café da manhã, almoço e jantar); 

- 01 city tour em Caldas Novas com almoço e acompanhado de guia local cadastrado no 

Ministério do Turismo;  

- 01 passeio ao Hot Park com ingresso e almoço acompanhado de guia local cadastrado no 

Ministério do Turismo; 

- Seguro Viagem - Assistência ao Viajante; 

- Acompanhamento de guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo durante todo o 

pacote. 

O PACOTE  NÃO INCLUI 

- Despesas extras (lavanderia, frigobar, telefonemas, bebidas); 

- Refeições não mencionadas no roteiro acima; 

- Refeições nos dias e horários que coincidam com os horários das viagens; 

- Passeios e deslocamentos opcionais. 

IMPORTANTE 

- Valores, formas de pagamento e serviços descritos no pacote estão sujeitos à alteração sem 

aviso prévio; 

- Crianças de 00 a 02 anos incompletos serão consideradas cortesia se acompanhadas de 02 

adultos no mesmo apartamento e viajando no colo; 

- O Sesc não se responsabiliza por transtornos causados por condições climáticas, de trânsito, 

demais fatores externos, atrasos e tempo de espera em escalas/ conexões; 

- O Sesc não realiza a marcação de assentos nos voos e nos ônibus, sendo a acomodação por 

ordem de chegada, exceto para casos de pessoas portadoras de necessidades especiais ou 

mobilidade reduzida, onde são reservados os primeiros assentos do ônibus e solicitadas 

acomodações especiais às companhias aéreas; 

- A passagem aérea é pessoal e intransferível, sendo imprescindível a apresentação de 

documento oficial com foto. Crianças sem documento oficial deverão apresentar certidão 

de nascimento original ou cópia autenticada; 

- Os voos poderão ser alterados pela companhia aérea, sendo necessário realizar possíveis 

trocas de horários e datas;  



- Todos os clientes têm direito a uma mala despachada de até 23kg e uma mala de mão de até 

10kg; 

- Não é permitida a utilização de condução própria. Os clientes que não realizarem o embarque 

no transporte disponibilizado pelo Sesc terão sua reserva no hotel e demais serviços inclusos no 

pacote cancelados; 

- As refeições inclusas no roteiro serão realizadas somente se o grupo chegar dentro do horário 

de funcionamento do restaurante;  

- Horário de funcionamento do restaurante: Café da manhã: 07h às 10h; Almoço: 12h às 15h; 

Jantar: 18h30 às 20h30; 

- Horário de funcionamento das piscinas do Sesc Caldas Novas: das 06h às 24h; 

- Os apartamentos são equipados com cama de madeira, colchão de espuma, ar-condicionado, 

TV, frigobar desabastecido, telefone, cofre e internet sem fio; 

- A arrumação do apartamento ocorre diariamente e, visando à conservação do meio ambiente, 

o enxoval será trocado a cada três dias ou quando constatada a necessidade; 

- Os itens existentes no apartamento, inclusive toalhas, não podem ser levados ao Parque 

Aquático;  

- É aconselhável que o hóspede leve seus pertences pessoais como shampoo, sabonete, 

protetor solar, repelente, toalhas, entre outros; 

- Pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida deverão viajar 

acompanhadas; 

- A voltagem em Caldas Novas é 220V; 

- Não é possível trocar os passeios incluídos no pacote por passeios opcionais oferecidos no 

destino; 

- Número mínimo de pessoas para saída do pacote: 26 passageiros; 

- Informações sobre o grau de dificuldade dos atrativos incluídos nessa programação: 

• City tour em Caldas Novas - Passeio indicado para todas as idades com nível de dificuldade 

leve. O hotel fica localizado junto à região central. O deslocamento entre os pontos é rápido e 

realizado de ônibus. Os acessos e trajetos dos pontos visitados são curtos e de baixa 

dificuldade;  

• Hot Park (aproximadamente 40 minutos de deslocamento) - Passeio indicado para todas as 

idades com nível de dificuldade de leve a moderado. O parque tem estrutura de restaurante, 

lanchonetes, banheiros, armários, vestiários e muitos locais com sombra e piscinas. A 

mobilidade é fácil, mas as distâncias entre as atividades podem ser longas para pessoas com 

dificuldade de locomoção. Normalmente o guia local instala o grupo em um espaço com sombra, 

mesas e cadeiras nas primeiras áreas de piscinas do parque. Quem não quiser conhecer todo 

complexo pode aguardar o retorno do grupo neste local. Próximo a essas áreas sempre há 

lanchonetes e banheiros à disposição dos usuários. O parque também tem à disposição 

carrinhos elétricos que podem ser alugados por pessoas com dificuldade de locomoção para 

deslocamentos mais longos. 
  

* Grau de dificuldade variável conforme condicionamento físico e condições de mobilidade de 

cada pessoa. 

INFORMAÇÕES: 

  

  

 

 

Sesc Cruz Alta: (55) 3322-7040 || 3324-3279 

Sesc Ijuí: (55) 3332-7511 || 7486  

Sesc Santa Rosa: (55) 3512-6044 || 6892  

Sesc Santo Ângelo: (55) 3312-4411 || 4075  

 

Sesc São Luiz Gonzaga: (55) 3352-6225 || 2154 

Sesc Senac Três de Maio: (55) 3535-2255 

Sesc Senac Três Passos: (55) 3522-8146 

 


