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A/C: Dayanna Cristine                                                                           Goiânia, 11 de julho de 2018 
dayannabezerra@gmail.com 
  

 

Conforme solicitação, encaminhamos tarifário de passeios privativos com saídas em Van 

Master a partir de 10 pagantes nas Cidades de Pirenópolis, Cidade de Goiás, Caldas Novas e Hot 

Park (Rio Quente Resort) no Estado de Goiás durante o dia 23 de agosto 2018. 
 

PASSEIOS PRIVATIVOS 

 

 

PIRENÓPOLIS – GO  

Cidade colonial com belos casarões e cenários históricos. Indicada 

como um dos destinos mais agradáveis do estado para descansar, 

desfrutar da natureza e de uma farta culinária. Pirenópolis mantém 

suas tradições, atividades culturais e festas populares que a destaca 

das outras cidades desde os tempos de sua fundação. 
 

Manha / tarde: 08hs transfer de Goiânia para Pirenópolis (aproximadamente 120 km) e City Tour 

Histórico-Cultural pelos principais pontos turísticos e tour de compras (Artesanato Local). 17h00 

Retorno para Goiânia. 
 

Visita ao centro histórico da cidade: Igreja/Museu N.S. do Rosário, Rua Direita, Cine Teatro Pirineus, 

Rua do Bonfim, Igreja/Museu do Bonfim, Rua Aurora, Praça do Coreto, Casa de Câmera e Cadeia, 

Ponte de Madeira, Museu de Arte Sacra do Carmo e Igreja Nossa Senhora do Carmo, CAT - Centro 

de Atendimento ao Turista, PIRETUR (artesanato local) e lojinhas de compras. 
 

Incluso: Transporte com AR, Seguro Acidente Pessoal, Água a bordo, Guia Regional e Entradas:  

Museu N.S.do Rosário, Museu do Divino, Museu Arte Sacra e Museu do Bonfim . 

 

CIDADE DE GOIÁS – GO 

Fundada no século XVIII pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva 

Filho, que lhe deu o nome de Vila Boa de Goiás, a cidade foi próspera 

enquanto havia riqueza na época do ciclo do ouro. A preservação 

desse conjunto lhe rendeu o título de patrimônio da humanidade pela 

UNESCO.  
 

Manha / tarde: 08hs transfer de Goiânia para Cidade de Goiás e City Tour pelos Principais pontos 

Turísticos. Roteiro Histórico-Cultural. 17h00 Retorno para Goiânia 
 

Visita ao centro histórico da cidade: Museu das Bandeiras (Câmara e cadeia), Chafariz de Calda, 

Quartel do XX, Igreja da Boa Morte (Museu Arte Sacra), Palácio Conde dos Arcos, Igreja Matriz de 

Santana, Coreto, Cruz do Anhanguera, Igreja São Francisco, Casa de Cora Coralina, Igreja N.S. do 

Rosário, Igreja Santa Bárbara e Igreja N.S. Aparecida. 
 

Incluso: Transporte com AR, Seguro Acidente Pessoal, Água a bordo, Guia Regional e Entradas: 

Museus das Bandeiras, Palácio Conde dos Arcos, Casa de Cora Coralina e Museu Arte Sacra. 
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CALDAS NOVAS – GO 

Reina como um complexo repleto de belezas naturais e águas 

termais que brotam do chão, alcançando temperaturas altas. Possui 

o título de maior estância hidrotermal do mundo. E não é para 

menos, afinal suas águas quentes tornaram-se a grande praia do 

centro-oeste brasileiro. 
 

Manha: 08h00 transfer de Goiânia para Caldas Novas (aproximadamente 168 km) e City Tour pelos 

principais pontos turísticos da cidade e Tour de compras local. 

Tarde: A partir das 13h00 entrada no Water Park ou Clube Privé (Grupo Privé). 

17h00 Retorno para Goiânia. 
 

Atrativos Turísticos: Serra Verde, Malhas de Gramado, Monumento das Águas, Igreja Matriz de 

Caldas Novas – Paróquia de Nossa Senhora das Dores, Cachaçaria e Casa de Doces Caseiros, 

Santuário Nossa Senhora da Salete e Jardim Japonês. 
 

Incluso: Transporte com AR, Seguro Acidente Pessoal, Água a bordo, Guia de Turismo Regional - 

GO e entrada no Jardim Japonês e ingresso vespertino no Water Park ou Clube Privé (13h00 ás 

17h00). 
 

HOT PARK e PRAIA DO CERRADO  
Eleito 10 vezes consecutivas o melhor Resort de Campo do Brasil | Top of Mind 2011. Prepare-se 

para conhecer um lugar realmente único e desfrutar do encanto e das águas quentes. Você vai 

conhecer um lugar que Deus criou e que o homem ajuda a preservar. 
 

 

A emoção mora aqui. Diferente de tudo que você 
já viu, possui atividades radicais e o único do 
mundo de água quente natural, um local ideal para 
sua diversão.  
O que já era excelente ficou incrível. O Rio Quente 
Resorts oferece a você uma mega atração 
exclusiva: Uma linda praia artificial em pleno 
cerrado brasileiro! 

Manha/Tarde: 08h00 transfer de Goiânia para Rio Quente (aproximadamente 176 km) e 17h00 

Retorno para Goiânia. 
 

Incluso: Transporte com AR, Seguro Acidente Pessoal, Água a bordo. 

Não incluso ingresso do Hot Park (Rio Quente Resort). Vendas no site www.hotpark.com 
 

INVESTIMENTO 

 

VALORES POR PESSOA / INDIVIDUAL 

Pirenópolis Saída c/ 10 pagantes R$ 152,00 

Cidade De Goiás Saída c/ 10 pagantes R$ 175,00 

Caldas Novas Saída c/ 10 pagantes R$ 216,00 

Hot Park (Transporte In/Out) Saída c/ 10 pagantes R$ 110,00 
REF. J1-2018 

 

http://www.hotpark.com/
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 Forma de Pagamento: antecipado via depósito ou transferência bancária ou no dia em dinheiro 
direto para o Guia de Turismo. Vagas Limitadas e disponibilidade do dia.  
 Saída e chegada dos passeios: Hotéis e Pousadas conveniados ou Praça Cívica (a combinar). 
 

TRANSPORTE: 

VAN Master: mínimo 10 passageiros e máximo 14 passageiros. 
 

VALIDADE 
 Valores válidos até: 23 de agosto de 2018; 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 
  

NÃO INCLUSO 
 

 Hospedagem e alimentação nos destinos mencionados; 

 Valores de Full Day Tour não válidos para saídas abaixo de 10 passageiros pagantes. 

 Não incluso ingresso do Hot Park (Rio Quente Resort). Vendas no site www.hotpark.com 

 Atividades pessoais e opcionais que não estejam descritas nesta proposta. 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

 As reservas dos passeios são mediante pagamento e disponibilidade do dia.  

 Confirmada reserva, solicita-se a garantia de no-show dos passeios; 

 Alterações somente serão aceitas antecipadas (a negociar), por e-mail; 

 O rooming-list dos passageiros deverá ser enviado pelo contratante à contratada pelo e-mail 

(receptivo@ararauna.tur.br) antecipado de 03 dias uteis com as seguintes informações: Nome 

completo, Sexo, RG, CPF e Data de Nascimento; 

 Parada não realizada quando o atrativo estiver fechado para visitação, sujeito a alteração sem 

aviso prévio. 

 A contratada não se responsabiliza por objetos ou valores deixados dentro do transporte e 

atrativos; 

 Valores sujeitos a alterações em períodos de feriados, feira, congresso e eventos na cidade ou 

conforme política comercial da empresa ARARAÚNA Receptivo;  
 

Passageiros de 0 a 11 anos:  

Devem viajar acompanhados de um adulto com grau de parentesco, podendo este ser pai ou mãe, 

irmãos maiores de 21 anos, tios ou avós, sempre comprovando documentalmente o parentesco. 

Também poderá viajar acompanhado de pessoa maior, expressamente autorizada (autorização em 

cartório) pelo pai, mãe ou responsável legal. 

Para crianças de 2 a 11 anos viajando desacompanhada é necessária a autorização da Vara da 

Infância e da Juventude.  
 

SEGURO ACIDENTE PESSOAL 
 

PORTO SEGURO: Considera-se “acidente pessoal” o evento exclusivo e diretamente externo, 

súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que por si só e independente de toda e 

qualquer outra causa, tenha consequência direta a morte ou a invalidez permanente total ou parcial 

do segurado ou torne necessário tratamento médico. 
 

http://www.hotpark.com/
mailto:receptivo@ararauna.tur.br
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CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
 

Em caso de cancelamento por iniciativa do passageiro, de acordo com a deliberação normativa nº 

161 de 09 de agosto de 1985 da EMBRATUR, a ARARAÚNA Receptivo fará devolução conforme 

condições abaixo: 
 

Cancelamento até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total; 

Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total; 

Cancelamento entre 20 e 7 dias do início da viagem: 50% do valor total; 

Cancelamento a menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução; 
 

Esperando satisfazer sua solicitação, a empresa ARARAÚNA Receptivo agradece seu contato e se 

coloca à total disposição para maiores dúvidas ou esclarecimentos adicionais. 
 

Atenciosamente, 
 

José A. de Assis Filho 
ARARAÚNA Receptivo 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ASSINATURA  
 

Fica preestabelecido com renúncia expressa de qualquer outro, o Foro de Goiânia – GO para solução 

de quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

Havendo acordo entre as partes, favor imprimir e vistar todas as folhas deste orçamento, preencher 

e assinar as informações abaixo, retornar este contrato scaneado por e-mail (contato@ararauna.tur.br) e 

realizar pagamento de acordo com forma de pagamento e validade deste orçamento, informado acima. 
 

CONTRATANTE: 

 

 

                     Assinatura 

CONTRATADO: 

 

 

                     Assinatura 

 

Nome:_______________________________ 

 

CPF / CNPJ:____________________________ 

 

Nome: José A. de Assis Filho 

Razão Social: ARARAÚNA Receptivo e 

Publicidade – EIRELI ME. 

CNPJ: 09.602.976/0001-09 

 
 


