
Ficaremos hospedados no Hotel Glória Caxambu, localizado em frente ao belíssimo 
Parque das Águas. A arquitetura clássica oferece acomodações de alto luxo e 
atendimento de excelência.

O pacote inclui 2 diárias com café da manhã, almoço e jantar, além do que será 
servido nos eventos. 

O hotel oferece o melhor da 
culinária nacional. O café da 
manhã é saboroso, composto por 
diversos tipos de queijos, sucos 
naturais, frutas variadas e o 
tradicional pão de queijo mineiro. 
O buffet de saladas apresenta 
opções leves e saudáveis. 
Aproveite também outras opções 
como feijoada e massas.

As sobremesas são um capítulo à 
parte, doces típicos mineiros além 
de tortas, mousses, bolos e 
outras delícias.

O hotel

Restaurante

Estrutura

Piscina, sauna, espaço fitness, Wi-Fi, serviço de quarto e loja de conveniência. Tudo 
isso e muito mais para que não falte nada na sua viagem!

Os apartamentos inclusos 
no pacote estão na 
categoria luxo. Tudo para 
oferecer o maior conforto 
para você e sua família!

Privilegiada pela natureza, Caxambu é rica em 
águas minerais, gasosas e medicinais que se 
desenvolveu ao longo dos anos. Clima ameno, 
cidade tranquila, com pessoas acolhedoras. O 
hotel fica em frente ao Parque das Águas, que 
possui cerca de 210.000 m² de área e oferece 
atrações para todos os gostos e idades.

Visite o site e redes 
sociais do Hotel Glória 
Caxambu para mais 
informações e fotos.

Acomodações

• Quarto amplo e arejado
• Piso em taco peroba
• Banheiro grande com piso e bancada em granito
• Secador de cabelos
• Cama casal ou twin
• Mini bar
• TV 32’ de LCD

Localização

Conheça mais

Programação
Se prepare porque o final de semana terá muitas refeições, festas, passeios e muito 
mais! Esperamos que você aproveite cada momento!

Esperamos que você esteja tão animado com essa viagem como nós estamos! Se 
você deseja fazer sua reserva ou ainda tem alguma dúvida a respeito do pacote, 
entre em contato. Estamos aqui para ajudá-lo!

WhatsApp
(31) 99721-9337

Telefone
(31) 2526-4545

E-mail
contato@softturismo.com.br

Sexta-feira06/09

Sábado

Domingo

07/09

08/09

CHEGADA

JANTAR

BAILE TROPICAL
Festa do queijos e vinhos, com vinhos tinto e seco, água aromatizada, 
refrigerantes servidos em jarras e ponche.

CAFÉ DA MANHÃ

TEMPO LIVRE
Algumas opções: área de lazer do hotel com piscina, sauna, salão de 
jogos

ALMOÇO

SAÍDA

CAFÉ DA MANHÃ

VISITA À CIDADE DE BAEPENDI
Visitaremos o Santuário de Nossa Senhora da Conceição e a Casa de 
Nhá Chica.

ALMOÇO

TEMPO LIVRE
Opções para você se divertir: ida às compras, visitar o Parque das Águas, 
passeio de charrete

JANTAR

GRANDE SHOW COM MARCO VIVAN
Apresentação ao vivo, mesas especiais para grupos, comida de buteco, 
chope, água e refrigerantes à vontade.

Marco Vivan é cantor e 
compositor, e possui mais de 20 
anos de carreira. Tem muito amor 
pelo que faz e ampla experiência 
como integrante de bandas, se 
apresentando em programas de 
televisão e abrindo shows de 
famosos como Anitta e até o 
Réveillon em Copacabana.

A Soft Turismo agradece a sua confiança e espera 
contar com você nessa viagem tão especial!

Preço por pessoa em apartamento duplo, válido para saída de Belo Horizonte na data informada. Parcelamento em 10x, sendo entrada à 
vista e restante em 9x sem juros, para pagamentos no cartão de crédito. O valor para criança é válido para uma por apartamento, 
acompanhada de dois adultos. Lugares limitados, sujeitos à disponibilidade. Condições e local de embarque sujeitos à alteração. Viagem 
organizada pela Soft Turismo. Para mais informações e condições, ligue (31) 2526-4545. Fotografias: Hotel Glória Caxambu / Reprodução, 
Raff Catalan – Prefeitura de Caxambu, Marco Vivan / Reprodução. Ícones: SimpleIcon, Gregor Cresnar, Bogdan Rosu, 
Icongeek26 via flaticon.com. Todos os direitos reservados.

Site
hotelgloriacaxambu.com.br

Facebook
hotelgloriacaxambu

Instagram
hotelgloria

O pacote é por pessoa e inclui tudo que você precisa para aproveitar e se divertir! 
Confira a programação logo abaixo para mais detalhes sobre as festas.

Sobre a viagem

O QUE ESTÁ INCLUSO?

• Transporte rodoviário
   (em ônibus leito turismo)

• 2 diárias com pensão completa no
  Hotel Glória (café da manhã, almoço e jantar)

• Guia de turismo
• Seguro viagem

SAÍDA

06/09/2019 às 8h30

RETORNO

08/09/2019 às 15h

LOCAL DE EMBARQUE

Terminal Turístico JK

VAGAS LIMITADAS

A Soft Turismo te convida para dois dias inesquecíveis em Caxambu. Dois grandes 
eventos, um ônibus super confortável e o melhor hotel da cidade. Estamos felizes 
por organizar essa viagem tão especial, mas precisamos de você para que ela seja 
melhor ainda!

DIAS
3

Grande show em Caxambu

Valores
Os valores podem ser parcelados em 
9x sem juros no cartão de crédito, com 
uma entrada à vista. Temos valores 
especiais para crianças para que você 
possa levar toda a família!

A PARTIR DE

R$880por pessoa
EM APARTAMENTO DUPLO

A PARTIR DE

R$ 850 por pessoa
EM APARTAMENTO TRIPLO

A PARTIR DE

R$ 1180por pessoa
EM APARTAMENTO SINGLE

A PARTIR DE

R$ 300 por pessoa
PARA CRIANÇAS DE 5 A 10 ANOS

Pagamento
Entrada + 9x sem juros no cartão


