
           
          PIRENÓPOLIS Tour 

Cultura, história e belezas naturais. 
 

Abraçada pela Serra dos Pirineus, dona de beleza sem igual com um povo festivo e 
devoto, Pirenópolis é símbolo histórico e cultural do Goiás tombada pelo IPHAN.  
Ao pé da Serra com clima agradável e inúmeras cachoeiras é o destino certo do 

descanso e alegria. 
 
1°  dia – 23 de Novembro de 2018 
17h00   Saída de Brasília. 
19h00  Chegada em Pirenópolis. 
Boas vindas da pousada (à definir). Chegada e check in. 
Tarde e Noite Livre -  Sugestão: Passeio pelo centro histórico, pela Rua do 
Lazer e jantar no Restaurante Empório do Cerrado. 
 

              
 

 



 
2°  dia – 24 de Novembro de 2018 
Café da manhã reforçado na pousada. 
Visita à cachoeira do Lazaro. A Cachoeira do Lázaro é rodeada por areia 
branca, que realça ainda mais sua beleza formando uma espécie de praia 
natural. Localizada na saída leste pela estrada da Serra dos Pireneus, a 
11km da cidade, sendo 8 km de estrada de terra.  
Um destino tranquilo, sem correnteza, perfeito para um passeio com as 
crianças.  
12h00- Saída para passeio ao Pillares Pirenópolis. 
Almoço goiano no local incluso, incluso na entrada do atrativo. 
Dia de contemplação e relaxamento com vista panorâmica, piscinas 
naturais, piscina aquecida, redário e nascentes. 
15h00 regresso para a pousada. 
Visita ao Museu do Divino 
 
 
3°  dia – 25 de Novembro de 2018 
08h30   Saída da pousada para passeio ao Refúgio Avalon. 
Banho de cachoeira, trilhas, hortas agroecológica e sensorial, labirintos, 
quadra de areia e muito mais! Almoço no local incluso. 

    
13h00 Retorno para Brasília. 
15h00  Chegada em Brasília. 
 
 

 
 



Valores e mais informações 
 
        DUPLO 
À vista                                                                       Cartão de crédito 
R$ 340,00   entrada (reserva)                             
         +                                                  OU               2 x de R$ 559,50  sem juros 
R$ 683,00 até 13/11/2018 
               
       TRIPLO 
À vista                                                                       Cartão de crédito 
R$ 318,00   entrada (reserva)                             
         +                                                  OU               2 x de R$ 521,90  sem juros 
R$ 638,00 até 13/11/2018 
 
       QUADRUPLO 
À vista                                                                       Cartão de crédito 
R$ 300,00   entrada (reserva)                             
         +                                                  OU               2 x de R$ 492,50 sem juros 
R$ 601,00 até 13/11/2018 
 
Valor dos impostos: 15% sob os valores 
Inclui:  
 02 diárias de hospedagem Standart ( suíte com TV, ar-

condicionado, frigobar) com café da manhã; 
 Guia credenciado a cada 10 participantes; 
 Coordenador de viagem acompanhando o grupo desde Brasília; 
 Ingressos dos atrativos e almoço. 
 Transporte executivo ( van equipada com poltronas reclináveis, ar 

condicionado, TV, DVD) 
 Traslado Brasília-DF/ Pirenópolis-GO/ Brasília-DF 

 

IMPORTANTE: 
RESERVAS DAS POUSADAS ATÉ 14/11/2018 
EXCURSÕES SAIRÃO COM NO MÍNIMO 10 PESSOAS POR VAN 


