
 

 
 

ROTEIRO DE VIAGEM 

SÃO PAULO CULTURAL - CAMPOS DO JORDÃO | SÃO PAULO | EMBU DAS ARTES 

 

1º DIA – 04/01/2022 – ORIGEM / CAMPOS DO JORDÃO 

Saída da cidade de origem com destino a Campos do Jordão. Noite em trânsito. 

 

2º DIA – 05/01/2022 – CAMPOS DE JORDÃO 

Chegada e city Tour pelos principais pontos turísticos e bairros da cidade como a Vila Inglesa e Alto Capivari (programação guia 

local). Entrada no hotel e livre. 1º pernoite. 

 

3º DIA – 06/01/2022 – CAMPOS DO JORDÃO / SÃO PAULO 

Após café da manhã viagem a São Paulo. Almoço. À tarde, teremos 2 visitas em importantes museus. A primeira será no Museu 

da Língua Portuguesa, localizado na Estação da Luz. O museu abriu ao público pela primeira vez em 2006, tendo escolhido 

como casa a cidade de São Paulo, que abriga a maior população de falantes da língua portuguesa em todo o mundo. A Estação 

da Luz foi um dos principais pontos de passagem dos imigrantes que chegavam ao país e, até hoje, é um espaço dinâmico de 

contato e convivência entre várias culturas e classes sociais, abrigando sotaques vindos de todas as partes do Brasil.   

A segunda, será no Museu de Arte Sacra, um dos maiores acervos de artes sacras do Brasil, localizado dentro do Mosteiro da 

Luz, uma edificação conservada e exemplar da Arquitetura Colonial Brasileira. Ao término das visitas, tour panorâmico pelos 

principais pontos de São Paulo. Acomodação no hotel e noite livre.  2º pernoite. 

 

4º DIA – 07/01/2022 – SÃO PAULO 

Pela manhã, tempo para compras no famoso bairro 25 de Março. Em seguida, visita ao Mercado Municipal de São Paulo, com 

tempo para almoço. Sugestão: os famosos bolinhos de bacalhau ou o lanche de mortadela. A tarde, visita com leve caminhada 

pelo PARQUE DO IBIRAPUERA. O Parque Ibirapuera em 2017, foi o parque mais visitado da América Latina, com 

aproximadamente 14 milhões de visitas, além de ser um dos locais mais fotografados do mundo. Após, visita ao MASP (Museu 

de Arte de São Paulo) Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand é uma das mais importantes instituições culturais 

brasileiras. Hoje, a coleção do MASP reúne mais de 8 mil obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias e vestuário 

de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas. Além da exposição permanente de 

seu acervo, o MASP realiza uma intensa programação de exposições temporárias, cursos, palestras, apresentações de música, 

dança e teatro. A noite, jantar em uma cantina no badalado bairro Bixiga. 3º pernoite 

 

5º DIA – 08/01/2022 – SÃO PAULO / EMBU DAS ARTES / ORIGEM 

Após o café da manhã, já com bagagens, deslocamento até Embu das Artes, para visitar a pitoresca Feira de Arte e Artesanato 

local. Tempo livre. Após o almoço, viagem de retorno. 

 

6º DIA – 09/01/2022 – ORIGEM 

Chegada na madrugada. 

 

INCLUINDO: 

- Viagem em ônibus LEITO; 

- 2 Pernoites em Hotel cat. Turísticas com café da manhã em São Paulo (Dann In ou similar); 

- 1 pernoite de Hotel em Campos do Jordão (Dann In Campos do Jordão); 

- Todos os tours com guia local, ingresso Museu Pinacoteca / Arte Sacra / MASP; 

- Jantar cantina no bairro Bixiga; 

- Serviço de bordo; 

- Seguro viagem de acordo com as normas da ANTT. 

 

VALOR DO PACOTE: 

APTO DUPLO / TRIPLO STD: R$ 1.490,00 por pessoa. 

APTO INDIVIDUAL STD: R$ 1.790,00 por pessoa. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

Prazo em 10x no cartão ou cheque (mediante consulta); 

À vista 5% de desconto. 


