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SOLICITAR ORÇAMENTO 

FESTA JUNINA COM REQUINTE 

Poços de Caldas (MG) 
11 a 13 de Junho, 2021 

Palace Hotel: Inaugurado na década 

de 30, o prédio foi construído como 

parte de um conjunto arquitetônico 

composto ainda por Palace Casino e 

Thermas Antônio Carlos. É 

considerado como um dos maiores e 

mais luxuosos hotéis da região.  

O Hotel possui piscina em estilo 

romano de água sulfurosa coberta, 

aquecida naturalmente, balneário com banheiras individuais para imersão em água sulfurosa, sauna e 

sala fitness .Possui 2 jardins: Toscano (Jardim a céu aberto no estilo Toscano, onde se expõe a bela 

estrutura arquitetônica do Palace Hotel.) e o de Inverno. 

Roteiro dia a dia 

Dia 11/06 

(sexta)  

 

– Saída de São Paulo às 09:00 (Vila Sônia), 09:30 (Pinheiros) e 10:00 (Liberdade) 

- Almoço na estrada (não incluso) 

-  Chegada em  Poços de Caldas 

- Visita à Fabrica de Cristais São Marcos 

- Check in no Hotel  

- Restante do dia livre (pode ir às Thermas São Carlos ou a piscina do Hotel) 

- Jantar no Hotel (incluso) 

Dia 12/06 

(sábado)  

 

-  Saída às 09:00 para visitar  o Fonte dos Amores, Recanto Japonês e Mercado Municipal 

(compras de queijos, doces, licores, etc.)  

- Retorno ao Hotel 

- Almoço no Hotel (incluso) 

- Saída para a Cascata das Antas e Véu da Noiva 

- Retorno ao Hotel 

- Restante do dia livre 

- Festa Junina no Hotel com muitos pratos típicos, quadrilhas 

Dia 13/06 

(domingo)  

- Manhã livre 

- Almoço no Hotel 

- Saída para São Paulo 

 

 Programação sujeita a alterações 

 

 

 

 

https://forms.gle/Q1oFMEHQYr5VF1rF8
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Valor por pessoa em Apto Duplo.  

5 x R$ 304,00 (entrada em Janeiro e última parcela até o dia 31/05/2021)  

4 x R$ 380,00 (entrada em Fevereiro e última parcela até o dia 31/05/2021)  

3 x R$ 506,67 (entrada em Março e última parcela até o dia 31/05/2021)  

 

Total parcelado = R$ 1.520,00 

Ou à vista: R$ 1368,00 (depósito no ato da reserva) 

 

* crianças até 5 anos: R$ 200,00 

** crianças 06 a 10 anos: R$ 300,00 

*** apto single: R$ 1.750,00 parcelados ou R$ 1.570,00 à vista. 

 

Este programa inclui: 

- Transporte terrestre. 

- 02 diárias no Palace Hotel. 

- Pensão completa no Hotel (café da manhã, almoço e jantar). 

- Passeios descritos acima. 

- Seguro Viagem para passageiros com idade inferior a 80 anos. Passageiros com idade igual ou superior 

a 80 anos deverão pagar um suplemento de R$ 30,00 cada. 

 

Programa não inclui: 

- Refeições não mencionadas. 

- Bebidas nas refeições no Hotel. 

- Gorjetas para carregadores nos hotel, motoristas e guias. 

- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia). 

- Serviços opcionais. 

- Qualquer item não mencionado como incluído. 

 

Documentos necessários: 

• Carteira de Identidade original 

 

Desistências - não serão devolvidos 30% (com menos de 1 mês de antecedência), 50% (com 1 

semana de antecedência) e 100 % (com 1 ou 2 dias de antecedência) sobre o valor depositado.  

 

 
Figura 1 - Piscina no Hotel estilo Romano 

 
Figura 2 - Restaurante do Hotel 
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