
CIRCUITO ÁGUAS DE LINDÓIA COM EXPOFLORA 
 
ÁGUAS DE LINDOIA / SOCORRO / HOLAMBRA / ATIBAIA 
 
1º dia – 16/09/2020 Quarta-feira – Origem / Águas de Lindoia 
Dia programado para embarques e saída com destino a Águas de Lindoia. Pernoite em trânsito. 
 

2º dia – 17/09 – Quinta-feira – Águas de Lindoia 
Chegada prevista para a manhã, entrada no hotel e check in, dia livre para aproveitar as dependências 
do hotel ou conhecer a pequena e aconchegante cidade de Águas de Lindoia. 1º pernoite. 
 
3º dia – 18/09 – Sexta-feira – Socorro / Fazenda 7 Senhoras 
Pela manhã livre para aproveitar as dependências do hotel, com suas piscinas termais com águas 

curativas medicinais. Após o almoço, em horário combinado, viagem a cidade de Socorro, aonde 

iremos conhecer a fazenda de café 7 Senhoras, com visita guiada, aonde o guia apresentará um 

pouco da história da Fazenda e do trabalho no pós-colheita, que inclui a etapa da via úmida, 

terreiro, secadores, beneficiamento e seleção de grãos. Duração de aproximadamente 1 hora 

(ingresso incluído). Em seguida, visitaremos a Feira Permanente de Malhas, aonde poderemos 

adquirir malhas e tricôs a bom preços. Final do dia retorno ao hotel e livre. 2º pernoite.  

4º dia – 19/09 – Sábado – Águas de Lindoia /Expoflora 
Café da manhã e saída para feira Expoflora. Dia para aproveitar, passear e ver a linda chuva de 

pétalas. Sugerimos um passeio pelos campos floridos, esse passeio deve ser adquirido dentro da 

feira, passeio opcional e individual valor aproximada de R$ 35,00. Sugerimos aproveitar as 

atrações da feira como a A Parada das Flores, que consiste num desfile com carro alegóricos e 

às 16h30 a Chuva de Pétalas. Faça a sua organização de horário para não perder nenhuma 

atração.  Em horário combinado viagem de retorno a Águas de Lindoia para o hotel. 3º pernoite. 

5º dia – 20/09 – Domingo – Atibaia / Origem  
Após o café da manhã, viagem a Atibaia, visita a Feira de Exposição de Morangos e Orquídeas. Em 
horário combinado viagem de retorno. Pernoite em trânsito. 
 
6º dia – 21/09 – Chegada pela manhã, fim dos nossos serviços. 
 
 
INCLUSO NO PACOTE: 
- Viagem em ônibus leito total; 
- 03 diárias em hotel com meia pensão (café da manhã e jantar); 
- Passeio em Holambra (Expoflora com ingresso), Atibaia (Festa das Flores com ingresso), Socorro,    
Fazenda 7 Senhoras (com ingresso).  
- Seguro viagem de acordo com as normas da ANTT. 
 
VALOR DO PACOTE: 

APTO INDIVIDUAL: R$ R$ 2590,00 por pessoa; 

APTO DUPLO/TRIPLO: R$ 1.990,00 por pessoa; 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

A vista: 5% de desconto 

Parcelado: 6x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 

 


