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ÁGUAS E PRATOS
CALDAS NOVAS (GO)
09/05: CAMPINAS / CALDAS NOVAS (GO)
Apresentação às 7h30 com saída prevista em frente ao Galpão do Sesc 
Campinas às 8h, com destino a Caldas Novas. Almoço (incluso) no 
percurso. Hospedagem no Sesc Caldas Novas, em apartamentos duplos 
ou triplos. Jantar (incluso). À noite, participe da programação do Sesc. 

10/05: CALDAS NOVAS (GO)
Café da manhã (incluso) e período livre para atividades independentes 
de lazer. Após almoço (incluso), saída para visita a Cachaçaria Vale 
das Águas Quentes, Santuário Nossa Senhora da Salete e degustação 
(não inclusa) de sorvete de forno. Jantar (incluso). À noite, participe 
da programação do Sesc.

11/05: CALDAS NOVAS (GO)
Café da manhã e almoço (inclusos). À tarde passeio na fábrica de doces 
artesanais “Dona Maria”, com degustação de um café colonial goiano 
(incluso). Jantar (incluso). Noite livre.

12/05: CALDAS NOVAS (GO)
Após café da manhã (incluso), saída para passeio a alguns atrativos 
turísticos da cidade. Após almoço (incluso), período livre para atividades 
de lazer nos equipamentos do Sesc. Jantar (incluso). Noite livre.

13/05: CALDAS NOVAS (GO)
Café da manhã e almoço (inclusos). Dia livre para atividades 
independentes de lazer. Jantar (incluso). Noite livre.

14/05: CALDAS NOVAS / CAMPINAS (SP)
Após café da manhã (incluso), saída com destino a Campinas. Almoço 
(incluso) no percurso.
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Porque ir... 
Se você procura tranquilidade, relaxamento e, com isso, melhorar a 
saúde, Caldas Novas é uma ótima opção, com suas águas quentes 
e boa culinária, proporciona momentos agradáveis e revigorantes.

Vale a Pena Saber...
A região de Caldas Novas, originalmente, era o lar dos índios kayapó 
e xavante. Em 1722, houve o primeiro contato dessas populações 
com o homem branco: Bartolomeu Bueno Filho, filho do bandeirante 
Anhanguera, desbravou a região e descobriu as fontes principais do 
Rio Quente, e por lá fundou um município. Em 1777, Martinho Coelho de 
Siqueira fundou o município de Caldas Novas – as “Caldas Velhas”, no 
caso, encontravam-se no local onde Bueno Filho fundou o município 
que, atualmente, é conhecido como Rio Quente.

Até 1920, as pessoas banhavam-se no córrego das Caldas, que corta 
a cidade. Nessa década, o farmacêutico Ciro Palmerston construiu o 
primeiro balneário público das águas, para atender com qualidade a 
crescente demanda daqueles que visitavam a cidade para tratar da 
saúde.

As águas quentes são provenientes das camadas profundas do subsolo: 
quando afloram à superfície, trazem sais minerais e gases dissolvidos 
nelas – esses elementos são responsáveis pelas propriedades 
terapêuticas das caldas, que ocorrem tanto no banho quanto na 
ingestão da água.



Endereço:
Sesc Caldas Novas 
Av. Ministro Elias Bufaiçal, 600 -  Bairro do Turista I - Caldas 
Novas (GO). Tel: (64) 3455-9400 

Distância: 
Campinas/ Caldas Novas- 678 km

Não se esqueça de levar na bagagem:
• Protetor solar e repelente;
• Agasalho e chapéu;
• Óculos escuros;
• Água para a caminhada;
• Calçados e roupas confortáveis;
• Guarda-chuva e/ou capa de chuva;
• Mochila para carregar seus pertences;
• Roupa de banho.

Atenção
• É obrigatória apresentação de um documento original e 
oficial (RG, identificação profissional com foto emitida por 
conselhos profissionais reconhecidos, cartão de identidade 
expedido por ministério ou órgão subordinado à Presidência 
da República, carteira de trabalho, passaporte brasileiro ou 
carteira nacional de habilitação com foto). Menores de 18 
anos devem portar um documento original e oficial, além da 
autorização dos pais com firma reconhecida.
• Os aposentos são de competência do equipamento de 
hospedagem e poderão ser alterados por necessidade 
operacional, sem prévio aviso ao Sesc.
• Havendo necessidade operacional ou razão de força maior, 
os horários, itinerários, passeios e outras atividades poderão 
ser estabelecidos em outra ordem ou alterados.

Sesc Campinas
Rua Dom José I, 270/333
13070-741 Bonfi m Campinas
Tel.: + 55 19 3737-1500

 /sesccampinas

sescsp.org.br/campinas

Protocolo de Segurança 
Saiba como ter um passeio tranquilo
acessando o site: www.bit.ly/passeiosegurosesc 

Valores por pessoa, em apartamentos triplos:
Credencial Plena: R$ 1.422,00
Não Credenciado: R$ 2.133,00

O que é o Turismo Social?
Unir o prazer de viajar e conhecer lugares incríveis à descoberta de uma nova forma de viver e enxergar o mundo. Com o Turismo Social do Sesc, 
cada passeio é uma nova oportunidade para conhecer as peculiaridades de cada cidade, inclusive aquela em que se vive. Das curiosidades 
históricas à riqueza gastronômica e cultural, das belezas naturais aos hábitos e costumes dos nativos da região, um passeio, uma excursão 
ou uma simples atividade sempre ganha ares de inusitado aprendizado – o que contribui para que o viajante se torne ainda mais consciente 
e responsável em suas escolhas e ações futuras. Conheça belas paisagens ao mesmo tempo em que aprecia o artesanato local. Saboreie um 
prato tradicional preparado por comunidades ribeirinhas. Saiba como é a vida de um quilombo enquanto conversa com os próprios quilombolas. 
Entenda mais sobre uma cultura, como a do café, a partir de exposições, palestras e outras atividades. Permita-se viajar a qualquer hora, em 
qualquer ocasião e amplie os seus horizontes.
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