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Paschoal XIII

Dia das Crianças 
no Vale do Sonho

Depois de 7 de setembro, 
o próximo feriado é 12 de ou-
tubro, quando comemoramos 
o Dia das Crianças e Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil. Celebrando a data, 
que será na sexta-feira, o Vale 
do Sonho Hotel & Eventos, em 
Guararema (SP), oferece pa-
cotes promocionais. A primei-
ra opção do pacote tem entrada 
em 11 de outubro, quinta-feira, 
a partir das 16 horas, e saída em 
14 de outubro, domingo, até as 
16h. E como segunda opção, en-
trada em 12/10, sexta-feira (com 
almoço) e saída em 14/10, no do-
mingo, até as 14 horas.

Para quem optar pelo sis-
tema Day Use (utilização da 
área de lazer, das 9 às 17 ho-
ras), na primeira opção, com 
almoço e lanche da tarde. E 
na segunda opção, café da ma-
nhã, almoço e lanche da tar-
de. Cortesia de 2 crianças até 
6 anos por família.

Na programação especial 
de 12 de outubro: todas as re-
feições incluídas (café da ma-
nhã, almoço e jantar), drinque 
de boas vindas, chá da tarde 
de quinta-feira a sábado, even-
tos gastronômicos e culturais, 

recreação/monitoria adulta e 
infantil para crianças de 4 a 12 
anos, carreata aos pontos turís-
ticos (city tour) e ticket picolé/
show de mágica. 

Destino turístico dos mais 
concorridos todas as épo-
cas do ano, Guararema, a 
Cidade das Orquídeas, no 
Vale do Paraíba, conquista o 

turista com seus inúmeros atra-
tivos. Destacamos o Recanto 
do Américo (Pau D’Alho), o 
Par que da Ilha Gran de, na re-
gião central, o Parque da Pedra 
Montada, a Igreja de Nossa 
Senhora da Escada, com a úni-
ca imagem de São Longuinho 
no Brasil e a Orquidácea, para 
citar alguns pontos turísticos.

Para chegar ao Vale do 
Sonho, acesso asfaltado pela 
SP 66, que liga as rodovias Pre-
sidente Dutra e Carvalho Pinto 
ou Jacareí à Mogi das Cruzes, 
a 2 km do trevo de acesso para 
Guararema, no sentido cida-
de. São 70 km de São Paulo 
pelas rodovias Ayrton Senna/
Carvalho Pinto (saída 68) ou 
Presidente Dutra (saída 172), 35 
km de São José dos Campos, 25 
km de Mogi das Cruzes e 55 km 
do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos (Cumbica). Reservas 
e mais informações pelo tele-
fone (11) 4693-1894 ou acesse: 
www.valedosonho.tur.br

Dia das Crianças 
no Campo dos Sonhos

Localizado em Socorro, Cir-
cuito das Águas Paulista, o Hotel 
Fazenda Campo dos Sonhos ofe-
rece pacote promocional para o 
Dia das Crianças, de 11 a 14 de 
outubro. Está Incluso na hospe-
dagem e programa de lazer e re-
creação: 4 refeições (café da ma-
nhã, almoço, café caipira à tarde 
e jantar), cavalgadas, passeios 
de charretes, de pedalinhos e 
barcos, quadriciclo, triciclo e 
bicicletas.

No conjunto aquático climati-
zado: piscina aquecida (coberta), 

piscina descoberta, banheira SPA 
para 8 pessoas, sauna seca e úmi-
da, ducha circular, sala de ginás-
tica e salão de jogos. Para espor-
tistas: campo de futebol society e 
quadra poliesportiva. 

Também como atrações para 
atividades, tirolesa e arvoris-
mo. E tem mais: trilha ecoló-
gica, brincadeiras educativas e 
torneio de pesca. Na visita mo-
nitorada pela fazenda, pode-
mos conhecer a horta orgânica, 
a torrefação de café, o alambi-
que e visitar animais. Auditório 
com telão para filmes e video-
quê. Para reservas e mais in-
formações é só acessar: www. 
campodossonhos.com.br

Dia das Crianças no 
Fonte Colina Verde

Localizado na Estância Tu-
rís tica de São Pedro, o Hotel 
Fazenda Fonte Colina Verde ofe-
rece programação especial no pa-
cote do Dia das Crianças (de 11 a 
14 de outubro) com pensão com-
pleta (café da manhã, almoço e 
jantar).

Atrações do pacote: show 
com Marionetes Guarujá, Pool 
Party Kids - futebol de sabão, 
tobogã, cama elástica, oficina 
de pipas, pintura facial, escul-
tura de bexigas e DJ Maluko, 

aqualoukos, picnic com a Turma 
do Mickey, festa das bolhas, tor-
neio de caipirinha e cerveja no 
prato para os adultos, gincana 
pais e filhos, feijoada no sába-
do e jantar festival de massas, 
jantar americano na sexta feira 
e passeio de trenzinho. Mais de 
40 atividades divididas por ida-
de durante o dia.

Além das novas atividades 
de lazer, o Fonte Colina Verde 
oferece parque aquático com 
9 piscinas, sendo 4 aquecidas, 
trilha ecológica, minifazenda e 
muito mais …

Com 40 anos de tradição, o 
Hotel Fonte Colina Verde é per-
feito para quem busca um pro-
grama atraente para toda a fa-
mília. Com uma estrutura de 
200 mil m² e mais de 153 apar-
tamentos, oferece atendimento 
diferenciado, gastronomia típi-
ca de interior,  clima apaixonan-
te de fazenda e muita diversão 
para todas as idades.

Estrategicamente localiza-
do próximo às grandes cidades 
do es tado de São Paulo, o Hotel 
Fon te Colina Verde fica a 180 
km da capital paulista e a 99 km 
do Aeroporto de Viracopos, em 
Cam pinas. 

Reservas e mais informações 
pelos telefones 0800 13 1009/
(19) 3481-9999 e pelo e-mail:  
reservas@hotelcolinaverde.com.
br

Desejamos a todos 
a melhor viagem!
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São 180km de muita fé

Saída dia 8/10/2018 às 
6h30 do Hipermercado 

Bergamini - Jaçanã
Avenida Luiz Stamatis

Venha fazer parte do 
nosso grupo

18ª Caminhada 
rumo a 

Aparecida 
do Norte

18ª Caminhada 
rumo a 

Aparecida 
do Norte
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