
(11) 3129 5073 | (11) 99953 2541
contato@evoluirturismo.com.br

 INCLUI        

Valor por Pessoa em apto duplo/triplo

À vista por R$ 1.756 via transferência bancária

ou

Entrada de R$ 502 + 7x de R$ 287 via cheque ou boleto

* Vagas limitadas a 16 passageiros

NOSSO ROTEIRO

30/10 - Sex  Encontro na Estação Sumaré do metrô (linha 

verde) para saída as 19h00 com destino a Cunha, parada 

técnica no caminho e previsão de chegada as 23h00 na 

cidade, check in na pousada e descanso    

31/10 - Sáb  Café da manhã, e saída para conhecer o "Canto 

das cachoeiras" (ingresso incluído), um lugar para estar em 

contato com a natureza e relaxar tempo livre para uma breve 

caminhada e para um refrescante banho em uma de suas 

piscinas naturais, um momento de relaxamento e contato com 

a mais pura natureza. Seguiremos para um almoço (incluído - 

bebidas a parte) e depois do almoço, passeio pelo centrinho. 

Por volta das 15h00, teremos a oportunidade de conhecer as 

técnicas de um Atelier de modelagem, esmaltação, pintura 

de cerâmica, com seus curiosos fornos e finalizaremos a tarde, 

conhecendo o famoso Lavandário, afinal não precisamos ir à 

Provence (França) para ver esses belos campos de lavandas, 

é um privilégio tê-lo com fácil acesso há poucos quilômetros 

do centro de Cunha. O lugar é lindo, as fo tos v&at ilde;o ficar 

ótimas e ainda dá para comprar diversos produtos feitos com 

lavanda. Retorno à Pousada para descanso, noite livre.

01/11 - Dom  Café da manhã na Pousada e na sequencia, 

vamos sair para conhecer o Contemplário, um lugar de 

tranquilidade e contemplação entre plantações de lavanda, 

alecrim, capim limão e outras plantas aromáticas e depois 

seguiremos para conhecer a Fazenda Aracatu, lugar bem 

agradável, onde teremos uma apresentação feita pela 

responsável da fazenda contando sobre os produtos, pratos 

típicos da região, produção de queijos e sorvetes artesanais 

com leite da vaca Jersey e claro, com um tempinho para nos 

deliciar com os sabores da roça e passear pelos recantos desse 

precioso lugar. Seguimos para o almoço  (incluído - bebidas 

a parte) e depois conhecer o Atelier da cerveja caminho do 

ouro, concebido para ser um diferencial na estrada real, no 

eixo Cunha/Paraty propõe levar ao publico uma cerveja 

• Transporte Rodoviário em micro-ônibus semi luxo,
• Todos os ingressos previstos
•  3 almoços
• Hospedagem na Pousada Clima da Serra (ou similar) em 
   chalé ou apto de acordo com a composição do grupo

100% natural e artesanal, com aromas e sabores marcantes, 

insumos nobres e altíssima qualidade. Retorno a pousada, 

tarde e noite livres.

02/11 - Seg  Café da manhã e saída para conhecer A Casa 

do Artesão, um local onde encontramos muitos produtos 

artesanais, como saboaria, biocosméticos, ervas medicinais, 

produtos apícolas e terapêuticos, todos produtores de Cunha. 

Teremos tempo para visitar outro ateliê de cerâmica ou voltar 

ao centrinho para mais um passeio, isso ficará ao critério do 

grupo. Retornaremos à pousada para check out e seguiremos 

para almoço (incluído - bebidas a parte) após tempo para um 

cafezinho, iniciaremos nosso retorno para São Paulo, previsão 

de chegada as 20h00 no mesmo ponto de encontro. Final do 

nosso passeio

OBS:. A ordem dos passeios pode sofrer alteração em virtude de 
questões climáticas ou de ordem técnica, porém todo conteúdo 
previsto será cumprido.

 O QUE LEVAR   

• Calçado confortável para leves caminhadas
• Roupa de banho (para cachoeira)
• Protetor solar

CUNHA - SP
Um lugar de Encantamento

30 de outubro a 02 de novembro de 2021


