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 Sousas e 

Joaquim Egídio 

 
s distritos de Sousas e Joaquim Egídio, 

localizados há aproximadamente 10 km de 
Campinas e 100 km de São Paulo, são verdadeiros 
oásis para aqueles que buscam por passeios e 
atividades ao ar livre, boa gastronomia, casarios 
históricos e lindas paisagens. 
Suas ruas de paralelepípedos e a calmaria da sua 
gente contrastam com a agitação que toma conta 
do entorno durante os finais de semana. Afinal, 
seus atrativos são um convite para ciclistas, 
j ipeiros,  motocicl istas,  famíl ias,  casais  
apaixonados ou simplesmente aqueles que 
querem viver uma nova experiência que mexa 
com seus sentidos. 
Encontre a seguir uma lista opções exclusivas, que 
também irão despertar seu interesse e admiração 
por essa região maravilhosa. 



 

 

 Visita ao Parque 

 Pico das Cabras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Joaquim Egídio, Campinas) 
 

 

ocalizado no Distrito de Joaquim Egídio, o parque fica no ponto mais alto de Campinas (a 1.080mts de 
altitude) e abriga o MAAS (Museu Aberto de Astronomia), o maior centro privado dedicado ao tema no Brasil, que 
conta com diversos ambientes e equipamentos como Radiotelescópio, Telescópio, Planetário (cúpula de 12 mts 
onde ocorrem sessões de projeção digital) e um espaço dedicado a conservar relíquias da Astronomia, como um 
pedaço da superfície lunar, réplicas de foguetes e do sistema solar, chamado Espaço Atlas de exposições. 

O local ainda reserva trilhas para o mirante da Pedra Mor, de onde se pode avistar as cidades de Itatiba, 
Jundiaí e Morungaba, bem como a icônica Pedra da Águia, que oferece uma vista única do pôr do sol. 

 
 

  Visita para grupos 
 

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 27/nov e 
18/dez                                                                                  
Horários de saída: 12h00 (São Paulo) / 13h30 (Campinas) 
Duração da experiência: 2h30´ (sem considerar o tempo de traslado 
ao local da experiência) 
Inclui: Traslados de ida e volta (São Paulo e Campinas / Joaquim 
Egídio / São Paulo e Campinas) Acesso às trilhas da Pedra Mor e 
Pedra da Águia, observações do sol em telescópio H-Alpha e 
Celostato (ambos para observações solares), acesso ao Espaço de 
Exposições Atlas e Planetário. 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso (em frente à Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de Souza Campos, 425) 

 

Valores: 

R$ 222,00 R$ 154,00 
POR PESSOA / NET POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) (saindo de CAMPINAS) 

 

*Crianças de 2 a 5 anos que não viajarem no colo: 
R$ 155,00 (São Paulo) / R$ 85,00 (Campinas) 
*Crianças de 0 a 2 anos que viajarem no colo: Cortesia 

 

*Reservas sujeitas à confirmação prévia de disponibilidade, 
confira antes de entrar com o pedido. 



Passeio em grupo 

 
 

 Passeio de Balão 

 em Joaquim Egídio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
(Campinas) 

urta lindas paisagens sob uma ótica especial: desde o céu. Um passeio indicado para casais, famílias, grupos de amigos 
ou pessoas que desejem viver uma experiência inesquecível ou comemorar datas especiais, com toda a segurança e qualidade 
necessárias. 

Os voos acontecem a partir do Distrito de Joaquim Egídio, sobrevoando maravilhosas paisagens rurais, com duração 
média de 45 minutos. Além do voo, o pacote também inclui café da manhã e traslados de ida e volta ao local de decolagem. 

 

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 
27/nov e 18/dez 
Horários de saída: 3h30 (São Paulo) / 
4h30 (Campinas) 
Duração da experiência: Aproximadamente 
45 mins (sem considerar o tempo de traslado ao 
local da experiência) 
Inclui: 
Traslados (SP e Campinas/ Joaquim Egídio / 
Campinas e SP) 
Voo em Balão de ar quente com capacidade 
até 12 pessoas 
Assistência de Van + equipe para buscar os 
passageiros no local de pouso do balão 
Café da manhã 
Seguro Aventura oferecido pela Porto Seguro 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente 
à Catedral Ortodoxa de São Paulo) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425 - Nova Campinas) 

Valores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Reservas sujeitas à confirmação prévia de disponibilidade, 
confira antes de entrar com o pedido 

R$ 699,00 
Crianças 5 a 10 anos 

R$ 500,00 

POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) 

R$ 599,00 
Crianças 5 a 10 anos 

R$ 450,00 

POR PESSOA / NET 

(saindo de CAMPINAS) 



V 

129,00189,00 

 
 

 

 Cervejaria  

 Toca da Mangava  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Joaquim Egídio, Campinas) 

 
enha conhecer o processo de produção das cervejas produzidas pela Toca da Mangava. A experiência é 

feita com suporte do cervejeiro responsável pela produção e inclui 4 degustações direto do tanque, além de 
possibilitar que o visitante entre em contato com cada um dos ingredientes que compõem os diversos rótulos 
das cervejas da marca. 

 

 

Visita guiada com degustação 

  Visita para grupos 

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 
27/nov e 18/dez 
Horários de saída: 14h00 (São Paulo) / 15h30 
(Campinas) 
Duração da experiência: 1 hora (sem considerar o 
tempo de traslado ao local da experiência) 
Inclui: Traslados de ida e volta (São Paulo e 
Campinas / Joaquim Egídio / São Paulo e 
Campinas) 
Visita monitorada 
Degustações de 4 tipos de cerveja (200ml) 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente à 
Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425  -  Nova  Campinas) 
Idade mínima: 18 anos 

Valores: 

R$ R$ 

POR PESSOA / NET POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) (saindo de CAMPINAS) 

 

*Reservas sujeitas à confirmação prévia de disponibilidade, 
confira antes de entrar com o pedido. 



C 

139,90 

Quadriciclo 

*Importante: Não inclui traslado ao local da 
experiência (consulte tarifas separadamente). 

 
 
 
 

 Passeio de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Joaquim Egídio - Campinas) 

 
 
 

onheça a região de Joaquim Egídio de uma forma diferente e emocionante! Os quadriciclos podem ser 
conduzidos por 1 pessoa ou 2 revezando na pilotagem. O roteiro mescla locais de mata, terra, terrenos erodidos e 
ainda oferece paisagens com vista para montanhas e rios da região. 

O passeio ainda inclui assistência de guia motorizado, capacete e orientações de direção e segurança. A 
atividade consiste num passeio de aventura e pode ser feita por até 4 quadriciclos de uma única vez. 

 

  Passeio em grupo 
 

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 
30/out, 27/nov e 18/dez 
Horário de saída: 10h00 
Duração da experiência: 1 hora 
Inclui: Quadriciclo, Capacete + touca 
Assistência de guia 
Local de início / término: R. Cel Alfredo Augusto do 
Nascimento, 2000 – Sousas, Campinas, SP) 
Idade mínima para condução: 16 anos 

 
Valor: 

R$ 

(valor cobrado por 
quadriciclo, que pode ser 
conduzido por 1 pessoa 

ou 2 revezando) 
 
 
 



E 

*Importante: Não inclui traslado ao local da experiência 
(consulte tarifas separadamente). 

 

 

 Passeio e ilha  

 de Mountain Bike 

 

 

 

 

[Trilha do Bonde (Joaquim Egídio - Campinas)] 

 

m Sousas e Joaquim Egídio estão localizadas algumas das melhores trilhas de Mountain Bike do 
estado de São Paulo. Por estarem localizadas em uma Área de Proteção Ambiental (APA), todas têm 
comum o contato com a natureza e belos cenários, passando por rios, matas e pontos históricos da região. 
Este circuito é realizado com suporte de um guia/mecânico e ainda disponibiliza aos visitantes a 
possibilidade de fazerem o roteiro com uma mountain bike alugada junto com o capacete. 

 

 

 

  Passeio em grupo 
 

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 
30/out, 27/nov e 18/dez 
Horário de saída: 9h00 
Duração da experiência: 2h30´ 
Distância total: 12 km 
Inclui: 
Aluguel de bicicleta + capacete 
Assistência de guia / mecânico 
Local de início / término: Ciclo Sports 
(Rua Maneco Rosa, 16 – Sousas, 
Campinas / SP) 

 

Valor: 

R$ 99,00 
POR PESSOA / NET 
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Q 

 

 

 Destilaria  

 Beg Gin  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Joaquim Egídio - Campinas) 

ue tal conhecer o processo de fabricação do melhor Gin nacional e ainda produzir uma garrafa contendo a 

sua própria receita? É isso que a Beg Experience proporciona aos visitantes! 
Na chegada, você será recebido com um tradicional Gin Tônica (servido durante toda a visita), irá conhecer as 

instalações da empresa e um resumo da história do gin. Na sequência, irá entender cada um dos processos da 
produção da bebida para, então, entrar em contato com os ingredientes botânicos e dar início à criação de sua própria 
receita, que será destilada e engarrafada ao final, com total suporte profissional. 

 

  Passeio em grupo 

Dias: 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 27/nov e 18/dez 
Horários de saída: 12h00 (São Paulo) / 
13h30 (Campinas) 
Duração da experiência: 3 horas (sem considerar 
o tempo de traslado ao local da experiência) 
Inclui: 
Traslados de ida e volta (São Paulo e Campinas / 
Joaquim Egídio / São Paulo e Campinas) 
Visita monitorada 
Degustação de Gin Tonic 
Brinde: 1 garrafa de Gin (750ml) produzida pelo 
próprio visitante 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente à 
Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425 - Nova Campinas) 
Idade mínima: 18 anos 

Valores: 

R$ 435,00 
Acompanhante 

R$ 185,00 

POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) 

R$ 375,00 
Acompanhante 

R$ 125,00 

POR PESSOA / NET 

(saindo de CAMPINAS) 
 

*Importante: Na contratação para acompanhante, 
o mesmo participará de toda a experiência, porém, 
não terá direito a uma garrafa como brinde 

 

*Reservas sujeitas à confirmação prévia de 
disponibilidade, confira antes de entrar com 
o pedido 



 

 

Canoagem no 

Rio Atibaia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
(Campinas) 

articipe de uma aventura inesquecível e totalmente fora do convencional, desfiando corredeiras com amplo suporte 
profissional e equipamentos de segurança. Essa é a proposta desta experiência, que irá colocar você em contato com a natureza 
exuberante de uma área de preservação ambiental (APA), remando ao longo de 4,5 km do Rio Atibaia. 

Antes de embarcar, todos os participantes receberão uma breve explicação teórica e prática, acerca dos protocolos de 
navegação necessários para concluírem o trajeto com segurança. Todos os instrutores são devidamente credenciados e os 
caiaques passam por um rigoroso esquema de certificação conforme normas da ABNT. Além disso, o passeio é coberto por 
seguro de aventura (Porto Seguro) e ainda conta com uma equipe de socorristas à disposição, além de oferecer fotos do passeio, 
espaço para ducha e oferta para alimentação (cobrada separadamente). 

 
 

  Experiência em grupo 

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 
27/nov e 18/dez 
Horários de saída: 12h00 (São Paulo) / 13h30 
(Campinas) 
Duração da experiência: Aproximadamente 3 
horas (sem considerar o tempo de traslado ao 
local da experiência) 
Grau de dificuldade: Iniciante/intermediário 
Inclui: 
Traslados 
Seguro aventura 
Aula teórica e prática de remo 
Equipamentos de segurança 
Guia / Instrutor 
Fotos 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente à 
Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425 - Nova Campinas) 
*Idade: A partir de 16 anos 

Valores: 

R$ 269,00 R$ 209,00 
POR PESSOA / NET POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) (saindo de CAMPINAS) 

 

**Reservas sujeitas à confirmação prévia de 
disponibilidade, confira antes de entrar com 
o pedido 



A 

 

 

Fazenda 

  Floresta Park  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sousas, Campinas) 

Fazenda Floresta possui uma linda sede de 1830, onde funcionou o primeiro hotel de Sousas. 

Além de oferecer café da manhã colonial servido no fogão à lenha, almoço à la carte e picnic (não inclusos 
neste pacote), ainda conta com diversas atividades voltadas para crianças e famílias como Passeios a 
Cavalo, Tirolesa, Paredão de escalada, Mini Sítio, Lago para Pescar, Oficinas Recreativas, Big Trampolim,  
Passeios de Trator e muito mais. 

Não há custo de entrada e o visitante paga de forma avulsa pelas atividades que desejar fazer ou 
alimentos e bebidas que consumir, diretamente no local. 

 

  Visita para grupos  

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 
27/nov e 18/dez 
Horários de saída: 07h30 (São Paulo) / 09h00 
(Campinas) 
Duração da experiência: 4 horas (sem considerar 
o tempo de traslado ao local da experiência) 
Inclui: 
Traslados de ida e volta (São Paulo e Campinas / 
Floresta Park / São Paulo e Campinas) 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente 
à Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425 - Nova Campinas) 

 

 

Valores: 

R$ 135,00 R$ 75,00 
POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) 

POR PESSOA / NET 

(saindo de CAMPINAS) 

 
 

 

 

*Crianças até 5 anos que viajarem no colo: Cortesia 
*Adesão mínima para confirmação do passeio: 8 pessoas 



 

 

Fazenda 

  Santa Maria 
com piquenique e derivados de jabuticaba 

 
 
 
 
 
 
 

 

A (Joaquim Egídio) 

Fazenda Santa Maria é um lugar mágico, rico em história, tradições, cultura e cercada pela natureza exuberante de uma 
Área de Proteção Ambiental. A casa sede foi construída em 1830, já passou por diversas restaurações e vem sendo cuidada com 
muito carinho. Situada a apenas 100 km de São Paulo, é o lugar perfeito para relaxar, voltar aos áureos tempos da produção 
cafeeira e se conectar com a natureza. 

Durante a safra da jabuticaba, um dos destaques da visita é o passeio pelo seu amplo Jaboticabal, onde é possível provar 
a fruta diretamente do pé e relembrar a infância, além de provar algumas delícias produzidas no local como geleia, compota, l icor, 
polpa, fruta congelada e molho barbecue para carne. Além da degustação dos produtos derivados de jabuticaba, também 
faremos um tour histórico pelas dependências da Fazenda, conhecendo sua capela, senzala, horta orgânica, pomar e demais 
dependências externas. 

Outro atrativo fundamental, é o delicioso piquenique, servido em seu amplo jardim de Palmeiras Imperiais, que completa  
esta maravilhosa experiência. 

 

  Visita para grupos  

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 
27/nov e 18/dez 
Horários de saída: 7h30 (São Paulo) / 09h00 
(Campinas) 
Duração da experiência: 3 horas (sem considerar 
o tempo de traslado ao local da experiência) 
Inclui: 
Traslados de ida e volta (São Paulo e Campinas / 
Joaquim Egídio / Campinas e São Paulo) 
Tour guiado pela fazenda 
Degustação dos produtos Maria Preta, derivados 
de jaboticaba orgânica 
Cesta de Piquenique com bolo, sanduiches, 
biscoitos, frutas, suco e café. 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente 
à Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425 - Nova Campinas) 

Valores: 

R$ 209,00 R$ 149,00 
POR PESSOA / NET POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) (saindo de CAMPINAS) 

 

*Reservas sujeitas à confirmação prévia de disponibilidade, 
confira antes de entrar com o pedido 



L 

 

 

Fazenda 

Tozan 

Piquenique com café da manhã e 
mini tour na Fazenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Campinas) 

ocalizada a 11 quilômetros do centro de Campinas, a fazenda é considerada um “documento vivo”, 

preservando sua arquitetura, mobiliário e objetos originais de época. Além de conhecer aspectos 
importantes da história da fazenda e, consequentemente do Brasil, os visitantes também podem ver todas 
as etapas de produção do café. 

 

 

  Visita para grupos  

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 
27/nov e 18/dez 
Horários de saída: 8h00 (São Paulo) / 9h30 
(Campinas) 
Duração da experiência: 3h00 (sem considerar 
o tempo de traslado ao local da experiência) 
Inclui: 
Traslados de ida e volta (São Paulo e Campinas / 
Fazenda Tozan / São Paulo e Campinas) 
Café da manhã (café, leite integral, suco de laranja, 
água mineral, sanduiche, fruta, bolo, pão de queijo) 
Degustação de café produzido no local 
Mini Tour guiado pela Fazenda 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente 
à Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425 - Nova Campinas) 

 

Valores: 

R$ 219,00 
POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) 

R$ 179,00 
POR PESSOA / NET 

(saindo de CAMPINAS) 

 

 
 

* Reservas sujeitas à confirmação prévia de 
disponibilidade, confira antes de entrar com 
o pedido 



294,00 217,00 

Q 

 

 

Fazenda Sta. 

Adelaide 

Visita à produção de orgânicos 
da Fazenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Morungaba) 

 
ue tal passar um dia no campo, conhecer de perto uma das maiores fazendas de orgânicos do interior de SP e ainda 

se deliciar com o verdadeiro almoço de roça? Este é o nosso convite para você e sua família. 
O roteiro visa mostrar a riqueza do manejo orgânico e levar o participante a uma experimentar os diferentes sabores que a horta 
produz, desde uma cenoura branca ou amarela, até um rabanete colorido, tudo respeitando as condições naturais do solo, clima e 
das características de cada estação. 

Um programa pensado exclusivamente para pais e filhos! Uma experiência única, que reúne a riqueza e diversidade da 
natureza a uma gastronomia pensada de acordo com os produtos da estação. 

Não esqueça do protetor solar e da garrafinha de água. Um chapéu ou sombrinha também serão bem vindos! 

 

  Visita para grupos  

Dias: 22/mai, 19/jun, 24/jul, 21/ago, 18/set, 23/out, 
20/nov, 18/dez 
Horários de saída: 7h30 (São Paulo) / 9h00 
(Campinas) 
Duração da experiência: 4 horas (sem considerar 
o tempo de traslado ao local da experiência) 
Inclui: 
Traslados de ida e volta (São Paulo ou Campinas / 
Morungaba / São Paulo ou Campinas) 
Visita monitorada à Fazenda Sta. Adelaide 
Bolo, suco de boas-vindas 
Almoço com produtos locais 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente 
à Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425 - Nova Campinas) 

Valores: 

R$ 

Crianças 5 a 10 anos 
R$ 208,00 

POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) 

R$ 

Crianças 5 a 10 anos 
R$ 193,00 

POR PESSOA / NET 

(saindo de CAMPINAS) 

 
 

*Reservas sujeitas à confirmação prévia de 
disponibilidade, confira antes de entrar com 
o pedido 



R$ 224,00 
Crianças 6 a 12 anos 

R$ 175,00 

POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) 

C 

Passeio em grupo 

 

 

 Passeio de  

 Maria Fumaça 

 

 

 
 

(Campinas / Jaguariúna) 

 

 
onheça a história, o funcionamento e curta uma viagem inesquecível em locomotiva a vapor, passando pelos antigos 

trilhos da Cia Mogiana de Estradas de Ferro, cruzando paisagens rurais, fazendas, estações antigas e muito mais. 
O passeio se inicia na antiga estação Anhumas (Campinas) e segue durante 1h30 (48km) até Jaguariúna, onde os 

passageiros poderão almoçar em alguns dos tradicionais restaurantes daquela estação (opcional - despesas não inclusas), 
voltando posteriormente ao mesmo local de início. 

Uma verdadeira viagem no tempo, indicada para todas as idades, que além de oferecer muitas informações aos 
tripulantes, ainda conta com o suporte das “ferromoças”, sorveteiro e o “trio Maria Fumaça”, que anima a viagem cantando 
clássicos da música brasileira. 

 

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 
27/nov e 18/dez 
Horários de saída: 8h00 (São Paulo) / 9h30 
(Campinas) 
Duração da experiência: 3h30 (sem considerar o 
tempo de traslado ao local da experiência) 
Inclui: 
Traslados (SP e Campinas/ Estação Anhumas / 
Campinas e SP) 
Ingressos para passeio em trem de Campinas a 
Jaguariúna (ida e volta) 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente 
à Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425 - Nova Campinas) 

Valores: 

 
 
 
 
 

Crianças até 5 anos (que viajarem no colo) = Cortesia 

*Reservas sujeitas à confirmação prévia de disponibilidade, 
confira antes de entrar com o pedido 

R$ 149,00 
Crianças 6 a 12 anos 

R$ 104,00 
POR PESSOA / NET 

(saindo de CAMPINAS) 



F 

 

Visita a Holambra 

 Cidade das Flores 

 

 

 
(Holambra) 

 
undada por imigrantes holandeses, a cidade ainda mantém muitas das suas características originais, seja na arquitetura 

ou na economia, predominantemente baseada na agricultura e turismo. 
Este passeio inclui visitas a 2 belíssimas plantações de flores ornamentais, além uma produção de pimentas brasileiras e  

mexicanas, possibilitando a degustação de produtos derivados e a interação direta com produtores locais. 
Na sequência, iremos conhecer as principais atrações da cidade, como o maior moinho de vento da América Latina 

(entrada opcional - por conta do visitante), Museu da imigração holandesa (entrada opcional - por conta do visitante) e a famosa 
vila central, onde contaremos a história da cidade e curiosidades sobre tamancos, tulipas e outros elementos típicos da região, 
finalizando com uma parada para fotos no Parque Van Gogh, deck do amor e o maravilhoso portal da cidade. 

 

  Visita para grupos  

Dias: 29/mai, 26/jun, 31/jul, 28/ago, 25/set, 30/out, 
27/nov e 18/dez 
Horários de saída: 7h30 (São Paulo) / 9h00 
(Campinas) 
Duração da experiência: 4 horas (sem considerar 
o tempo de traslado ao local da experiência) 
O passeio inclui: 
Traslados de ida e volta (SP e Campinas / 
Holambra / SP e Campinas) 
Assistência de guia de turismo credenciado 
(durante as visitas) 
Entradas a 2 campos de produção de flores e 
1 de pimenta 
Visita aos locais mais representativos da cidade. 
Parada para almoço (Opcional - Pagamento direto 
pelo cliente) 
Locais de início / término: 
São Paulo - Estação Paraíso do Metrô (em frente à 
Catedral Ortodoxa) 
Campinas – Hotel Vitória Concept (Av. José de 
Souza Campos, 425 - Nova Campinas) 

Valores: 

R$ 215,00 
Crianças 5 a 10 anos 

R$ 132,00 

POR PESSOA / NET 

(saindo de SÃO PAULO) 

R$ 159,00 
Crianças 5 a 10 anos 

R$ 187,00 

POR PESSOA / NET 

(saindo de CAMPINAS) 

Crianças até 5 anos (que viajarem no colo) = Cortesia 

*Reservas sujeitas à confirmação prévia de disponibilidade, 
confira antes de entrar com o pedido 



 
 

 

 

Comunicado 

 Importante 

 
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ADOTADOS 
EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19 

 
 

 

Fase vermelha: Cancelamento com consequente prorrogação dos 
serviços ou reembolso integral do pagamento. 

Fase amarela: Funcionamento com 50% da 

capacidade dos veículos e atrativos 

Fase verde: Funcionamento normal dos serviços, com uso de 100% da 

capacidade dos veículos e atrativos 
 
 
 
 
 

A Nextour segue integralmente todas as medidas para proteção dos 
passageiros e prestadores recomendadas pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e Organização Mundial do Turismo (OMT), a a fim de evitar a 
proliferação do vírus COVID-19. Nesta linha, adotamos os seguintes 
procedimentos: 

 
Utilização de metade da capacidade de acomodação dos 
veículos, garantindo distância segura entre os passageiros. 

 

Evitar contato direto com outras pessoas através de apertos de 
mão ou abraços. 

 
Uso obrigatório de luvas descartáveis por parte dos 
condutores. 

Todos os guias e motoristas portarão máscaras de proteção 
obrigatóriamente. 

Higienização dos veículos antes, durante e depois do 
atendimento. 

 

Sistema de ar condicionado higienizado constantemente e 
mantido na posição de entrada e circulação de ar externo. 

 
Reservatórios de álcool em gel constantemente abastecidos e 
a disposição dos passageiros durante todos os serviços. 

 
Toaletes reabastecidos regularmente com sabonete líquido, 
água, papel toalha e papel higiênico. 

 
Controle de temperatura dos prestadores antes do embarque 
dos passageiros. 

1,5 m 



Condições 

 Gerais  
 

 
 

• Tarifas net (não comissionáveis), calculadas por pessoa, em Reais (R$). 

• Serviços regulares (compartilhados), sujeitos à espera dos demais membros do grupo para saída 
ou retorno ao local de início. 

• Experiências oferecidas no idioma português. Entre em contato para consultar nossa oferta de 
serviços em outros idiomas. 

• O pagamento poderá ser efetuado através de transferência bancária ou cartão de crédito (com 
adicional de 5% de taxa administrativa), a ser compensado em até 1 dia após a data da reserva. 

• No caso de não pagamento da reserva por parte do cliente no prazo estipulado acima, a Nextour 
se reserva ao direito de cancelar os serviços contratados, sem necessidade de notificação prévia. 

• Atrações sujeitas à confirmação de disponibilidade e alteração de valores sem prévio aviso (Favor 
consultar no momento da reserva). 

• Eventuais cancelamentos deverão ser reportados com até 24 horas de antecedência à realização 
do serviço, sob pena de no show integral (não reembolso), exceto em caso de força maior. 

• O cancelamento deve ser solicitado pelo cliente ou operadora, por escrito e devidamente 
assinado, sendo que seu aceite estará sujeito às condições aqui estabelecidas. 

• A Nextour não se responsabiliza por objetos e pertences deixados dentro dos veículos. 

• É expressamente proibido fumar ou ingerir bebidas alcoólicas dentro de qualquer veículo. 

• Veículos e profissionais equipados em conformidade com o protocolo de Covid-19 vigente. 

• Caso os pacotes não alcancem o número mínimo de adesões previsto ou ocorra qualquer evento 
de força maior (chuva, alagamento, vendaval ou cancelamento por parte dos fornecedores), os 
serviços serão automaticamente cancelados e o pagamento reembolsado integralmente. 

• Em caso de atraso superior a 15 minutos no horário previsto para apresentação dos passageiros, 

o serviço será cancelado a título de no show (sem hipótese de reembolso). 

• As reservas somente serão aceitas se efetuadas até 2 dias antes da data prevista para a 

Experiência (5ª feira), mediante confirmação de disponibilidade e pagamento prévio. 

• O passeio acima é realizado em base regular (o valor corresponde a serviços prestados a grupos). 

• Caso os passageiros desejem ir até o local da experiência com seu próprio veículo, abrindo mão 
do traslado (quando incluso), basta entrar em contato e solicitar o endereço para tanto. 

• O passeio pode ser realizado em vans, micro-ônibus ou ônibus. 

• O passageiro que, de alguma forma, colocar em risco ou prejudicar o bom andamento da viagem e 
dos demais (passageiros ou não), será desligado da mesma, sem qualquer devolução ou 
indenização. 

• Atividades sujeitas à alteração de datas, em função da programação interna da agência. 

• Em caso de reclamações quanto à prestação dos serviços, o cliente deverá encaminhar sua 
queixa por escrito à Nextour, dentro de até 30 dias contados do encerramento dos mesmos, 
conforme Artigo 26, Inciso I, parágrafo 1º. do Código de Defesa do Consumidor. Caso não o faça 
dentro do prazo estipulado, a relação contratual será considerada perfeita e acabada. 

• As experiências não incluem refeições e bebidas, exceto quando previsto no descritivo próprio. 

• Use roupas e sapatos confortáveis para caminhar, leve capa ou guarda-chuva em dia nublado. 
objetos como chapéus, câmeras, óculos de sol, cartões e dinheiro para eventuais despesas 
pessoais. 



 
 

 

CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE HOSPEDAGEM 

NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Av.   José   de   Souza   Campos,   425   –   Cambuí   –   Campinas   /   SP 

Rua     Santos     Dumont     291     –     Cambuí     –     Campinas     /     SP 

Rua Heitor Ernesto Sartori, 555 - Lot. Center Santa Genebra – Campinas / SP 

Rua   Geraldo   Ballone,   110    –    Jardim    América    –    Paulínia    /    SP 

Av. Presidente Vargas, 3041 – Vila Vitória – Indaiatuba / SP 

Parceiro  

 

 
 
 
 
 

 
Fixo: (11) 3876-3964 

Plantão: (11) 94019-4376 

Skype: Nextour1 / Nextour3 

atendimento@nextour.com.br 

www.nextour.com.br 

mailto:atendimento@nextour.com.br
http://www.nextour.com.br/

