DADOS DA VIAGEM:
Destino:

Campos do Jordão

Cidade/UF:

Campos do Jordão/SP

Partida/Retorno:

12/05/2019 - 12/05/2019

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM:
Programação do passeio:
Chegada prevista em Campos do Jordão às 09:30, inciaremos o nosso city acompanhado por
nosso guia, cadastrado pelo ministério do turismo, passando pelos principais pontos turísticos
desta bela cidade.
Primeira Parada (Mosteiro de São João): Em meio a um lindo bosque e um belo jardim você
encontra a Comunidade Monástica do Mosteiro São João, local onde residem as monjas,
conhecidas como ?As Beneditinas? pertencetes à mais antiga ordem religiosa do ocidente,
fundada por São Bento Abade.
Segunda Parada: (Ducha da prata):
A Ducha de Prata é um dos pontos turísticos mais tradicionais de Campos do Jordão. As Duchas
foram construídas pelas mãos dos homens para que seus visitantes pudessem se banhar nas
águas em suas águas.Em visita a Ducha de Prata você vai se encantar com a natureza e pode
aproveitar para tirar lindas fotos.
Na Ducha de Prata você encontra um comércio local com várias lojinhas que vendem
artesanatos, malhas e os tradicionais chocolates produzidos em Campos do Jordão.
Terceira parada: (Cachaçaria Spinassi): A Spinassi chocolates com sua fábrica situada em Campos
do Jordão-SP e com uma equipe altamente qualificada vende e fornece chocolates dos mais
variados tipos. Com lojas espalhadas em diversos pontos turísticos e comerciais da cidade a
SPINASSI está sempre pronta para atende-los com uma ótima qualidade em produtos e um
ótimo atendimento. Conheça nossas lojas e experimente nossas delicias. Spinassi "Onde o cacau
vira arte"
Quarta Parada: (Fabrica de Chocolate e outlet Cacau Show): Com mais de 1,6 mil lojas no Brasil,
a Cacau Show se tornou a maior rede de chocolates finos do mundo, e como chocolate e Campos
do Jordão combinam perfeitamente, a cidade ganhou um lindo espaço.
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Todos os ambientes da loja foram criados com a temática do chocolate, acima você visualiza
o Cantinho dos produtos Mais Leite, com uma paisagem e uma simpática vaquinha a frente da
imagem feita em tamanho real, onde os visitantes podem tirar belas fotos para levar de
recordação.
A fonte de chocolate é uma atração de dar água na boca, uma gigantesca cascata de chocolate
com todas as variações de percentual presentes nos produtos da marca: branco, 28%, 34%, 55%,
70% e 85%.
Quinta parada (Centro Histórico): No centro histórico, iremos realizar a parada para almoço e
finalizamos o City Tour. Teremos a tarde livre para explorar a cidade.
Horário de saída de Campos do Jordão: 19:00
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