OUTUBRO/2018
06 (Sábado) APARECIDA DO NORTE - SP R$ 99
A cidade sagrada no interior de São Paulo, atrai diretamente centenas de fieis que vão a cidade para pedir e
agradecer.
11 á 14 (qui á dom) THERMAS DOS LARANJAIS DIAS DAS CRIANÇAS – OLIMPIA / SP R$
990 adulto
Um das maiores termas do Brasil, diversas piscinas aquecidas, hotel aconchegante com café da manhã e 2
dias de parque.
11 á 14 “SOLTEIRO(A) SIM, SOZINHO(A) NUNCA” - ANGRA DOS REIS ANGRA e ILHA
GRANDE/RJ R$ 1.090 adulto
Oportunidade p/ conhecer pessoas. Aproveitaremos o melhor das ilhas de Angra e Ilha Grande com dois
dias de passeios de escuna.
14 (dom.) HOTEL FAZENDA MORADA VERDE - CAMPO LIMPO PAULISTA /SP R$ 199
Café da manhã, almoço e chá da tarde , Tirolesa, trilha, trenzinho, 3 piscinas, pesca, pedalinhos, cama
elástica, sala de jogos, quadras.
14 (Domingo) HORA DO HORROR – HOPI HARI R$ 199
Um dos maiores parques de diversão brasileiro com o maior show de horrores da américa latina e um dos
maiores do mundo.
15 (Segunda) BAR DO NELSON – Santa Cecilia SP R$ 99
Um dos mais tradicionais bares de São Paulo em homenagem ao Nelson Gonçalves e apresenta musica ao
vivo da velha guarda.
19 á 21 OKTOBERFESTEM BLUMENAL SC R$ 499 s/ ingresso
Um dos maiores eventos do mundo, principal festa cervejeira e a maior do Brasil com festa, comida ,
bebidas Alemãs.
21 (dom.) EXPO SÃO ROQUE & VINÍCOLA GOES / SP (R$145)
Pela manhã visitaremos a Vinícola Goes e após iremos para a festa EXPO SÃO ROQUE com musica, vinhos
e alcachofra.
21 (Domingo) HORA DO HORROR – HOPI HARI R$ 199
Um dos maiores parques de diversão brasileiro com o maior show de horrores da américa latina e um dos
maiores do mundo.
22 á 25 HOTEL ALZIRA COM SHOW DO “ALTEMAR DUTRA” – SÃO LOURENÇO / MG R$
1.050 em 6x sem juros
Hotel com pensão completa, show do Altemar Dutra, noite dos queijos e vinhos e passeio por Caxambu e
Baependi.
27 (Sábado) SHOW ZÉ NETO & CRISTIANO – WETN WILD R$ 199 (primeiro lote)
Um dos maiores parques acquaticos do estado de SP, com apresentação do show de Zé Neto & Cristiano.
28 (Domingo) HORA DO HORROR – HOPI HARI R$ 199
Um dos maiores parques de diversão brasileiro com o maior show de horrores da américa latina e um dos
maiores do mundo.

