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SEMANA DA MELHOR IDADE  

 
SAÍDA: 11 DE SETEMBRO/2019 – RETORNO: 15 DE SETEMRO/2019 

 

LOCAL: Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá 

 
Informações sobre o Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá: É o 
maior Castelo do Brasil. Localizado na mais conhecida Estância 
Hidromineral do Barreiro-Araxá, possui 33 salões de convenção 
com capacidade para atender simultaneamente até 3.000 pessoas 
e um espaço para feiras e exposições. Possui 283 apartamentos 
equipados com TV Sky, frigobar, telefone e ar condicionado. As 
Termas deste Patrimônio Histórico são outro grande diferencial do 
empreendimento. As variedades dos banhos apresentam 
propriedades medicinais e estéticas. 
 
Dia 11/09 – Embarque em ônibus LD Executivo as 08hs. check-in 
previsto no hotel as 16hs – chá da tarde – jantar – Noite: Grande 
Show com Wanderley Cardoso. 
 
Dia 12/09 – Café da manhã – almoço – chá da tarde – jantar – 
Noite: Lual na piscina. 
  
Dia 13/09 – Café da manhã – almoço – chá da tarde – jantar – 
Noite: Baile dos Anos 60, 70 e 80. 
  
Dia 14/09 – Café da manhã – almoço – chá da tarde – jantar – 
Noite: Baile das Máscaras. 
  
Dia 15/09 – Café da manhã – almoço – Saída do hotel as 14hs. 
 
No pacote está incluso bebidas não alcoólicas, servidas em jarra 
durante as refeições. Seguro de Viagem; Transporte em ônibus 
saindo de Brasília. Os participantes ainda poderão usufruir várias 
outras atividades, tais como: alongamento e caminhadas; 
hidroginástica; dança; bingo e salão de jogos no hotel. 
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Valor Total: R$ 1.884,00 por pessoa em apartamento duplo, que 
poderá ser divido em até 04 vezes, sendo a primeira a vista e as 
outras parcelas para 30 – 60 e 90 dias. 

 
DATA LIMITE PARA ADESÃO: 01 DE AGOSTO DE 2.019 

 
Número mínimo de participantes para formação do Grupo: 40 
 
Para maiores informações: 

 

CONEXTUR TURISMO – (61) 3327.8905 

Falar com Osvaldo (61) 99983.0163 

E-mail: osvaldo.souza@conextur.com.br – osvaldojoaquim@hotmail.com  
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