
 

 

HOLAMBRA &  

CAMPOS DE JORDÃO 

 
 

Período:  
de 03 à 08 Setembro 2022 
 
Preço:  
Valor por pessoa em Qto DBL_______________________________________R$ 2.290,00 
Valor por pessoa em Qto SGL_______________________________________R$ 3.065,00 
Valor Criança de 3 à  7 anos ________________________________________R$ 1.100,00 
 
Forma de Pagamento:  
A vista 3% de desconto  
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem  
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros  

Pacote Inclui:  
✓ Transporte ônibus Double Decker leito leito 

✓ Acompanhamento de guia coordenador credenciado no Cadastur   

✓ 01 pernoite em Campos do Jordão 

✓ 02 pernoites em Jaguariúna, 

✓ Ingresso passeio de trenzinho em Campos do Jordão 

✓ Ingresso na Expo Flora 

 

ROTEIRO:  
 
1º dia - 03/09/22 Sábado - CIDADE DE ORIGEM / CAMPOS DO JORDÃO 
Saída às 7 horas passando por Passo Fundo, União da Vitória, São Matheus, Curitiba parada para janta 
após seguiremos viagem a Campos do Jordão com chegada ao amanhecer do dia 04/09/22. 

2º dia – 04/09/22 – domingo - CAMPOS DO JORDÃO 
Após o café da manhã acompanhado de guia local faremos city tour pela cidade visitando alguns pontos 
turísticos entre eles Pórtico da cidade, a cervejaria BADEN BADEN (não inclui ingresso) e também faremos 
um passeio de trenzinho pela cidade. Ao término da visita iremos ao local e hospedagem. Noite a 
combinar.1ª pernoite hotel  
 
3º dia – 05/09/22 segunda-feira - CAMPOS DO JORDAO / PEDREIRA / JAGUARIUNA 
Ao tomarmos café da manhã iremos até a cidade de Pedreira, Localizada no Circuito das Águas Paulista, a 
cidade é conhecida como “Capital da Porcelana” devido a sua forte economia ter sido baseada na venda 
de artigos de porcelana. Com mais de 500 lojas especializadas na venda desses produtos instaladas em 
pontos de fácil acesso, os lojistas atendem ao público inclusive nos finais de semana e feriados. No 
comércio da cidade é possível encontrar: louças, porcelanas, vidros, artigos em madeira, alumínio, gesso, 
resina, peças artísticas, utilitárias e de decoração e lembranças para aniversário dia livre para compras em 
horário a combinar iniciaremos nossa viagem com destino a Jaguariúna indo direto ao local da 
hospedagem. Noite a combinar 2ª pernoite hotel  

 

 

 

 



 

 

4º dia 06/09/22 - terça-feira – JAGUARIUNA / HOLAMBRA 
Após o café da manhã iremos a Holambra a cidade das Flores. No parque onde acontece a Expo flora 
festa das Flores permaneceremos o dia todo. A Expo flora é a maior exposição de flores e plantas 
ornamentais da América Latina, realizada anualmente em Holambra para dar as boas-vindas à primavera. 
Holambra é uma antiga colônia holandesa e seu nome é a junção das palavras Holanda, América e Brasil. 
A cidade mantém as características, os costumes holandeses e inclusive a culinária, também divulgados 
durante a Expo flora. Ao final do passeio retornaremos a Jaguariúna direto local da hospedagem. Noite a 
combinar.3ª pernoite de hotel  

 

5º dia 07/09/22 - quarta-feira JAGUARIÚNA / EMBU DAS ARTES / CIDADE DE ORIGEM 
Após café da manhã iremos até a cidade de Embu das Artes localizada a menos de 30 km da capital de 
São Paulo se destaca pelo charme das suas ruas de paralelepípedos, cercada por construções históricas, e 
sua famosa feira de artesanato. Em horário a combinar iniciaremos viagem de retorno com duração 
aproximada de 20 horas. Chegada prevista pela manhã do 6º dia e fim de nossos serviços. 

 

 

NOTA IMPORTANTE  
A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto 
ao Itinerário, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro. Caso necessário, poderá 
também alterar a data e horário de embarque a fim de garantir transporte de melhor qualidade. Em 
se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 25 passageiros exigidos para 
confirmação da saída da viagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


