
 

          

                                      CUNHA – ARTE & NATUREZA 

           Cerâmicas/ Fazenda Uemura/ Lavandário 

DATA – 18/04/2019 à 21/04/2019   HORÁRIO – 16:30 horas 

LOCAL DE ENCONTRO – estação Vergueiro do metrô em frente ao Centro Cultural 

RETORNO – 21/04/2019 após o almoço 

 

Jóia encravada nas dobras da Serra do Mar, a estância climática de Cunha é cenário de rara 

beleza em paraíso natural.Com paisagens deslumbrantes, clima saudável e roteiro de arte,  

Cunha oferece o ar puro das montanhas, o sossego e a qualidade artística dos seus ceramistas. 

Nosso roteiro inclui desde passeios  apreciando a natureza deslumbrante de Cunha até um 

mergulho na arte das famosas cerâmicas de Cunha,(Abertura do forno – momento culminante 

da retirada das cerâmicas das câmaras ) sua história e visitas aos ateliês e galerias. 

Roteiro- 18/04/2019- saída de São Paulo – às 17:00 horas  

     check in – Pousada Clima da Serra- hospedagem com café da manhã 

19/04/2019-– após café da manhã – visita ao Hotel Fazenda Uemura – Day Use podendo usar 

toda infra estrutura do local desde os banhos de ofuros, caminhada até o topo ( trilhas ) , enfim 

passar um dia muito divertido e apreciando as paisagens privilegiadas que se tem do local 

Almoço – Hotel Fazenda Uemura ( incluso), jantar – não incluso 

20/04/2019- após café da manhã – Suenaga & Jardineira – abertura do forno –uma das etapas 

da queima da cerâmica, é uma experiência inesquecível , sempre coroada de surpresas. 

Almoço – Lazer da Serra ou similar ( não incluso ) 

À tarde – city tour – Casa do Artesão, Mercado Municipal, galeria de Arte – “Quinta 

Essência”(novo), Casarão – antiquário com bar e cervejas artesanais ( novo ). 

Lavandário – ao entardecer até o por do sol – um lindo campo de lavandas e ervas exóticas ao 

estilo de Provence na França 

Jantar – Restaurante – sugestão -Clima da Serra ou similar -  – não incluso 

21/04/2019 – após café da manhã – check out -9:00 horas – 

– passeio- Fazenda Aracatu, Alambique Colar de Ouro e Café Capril 

Almoço – não incluso  

Retorno para São Paulo e fim dos nossos serviços 

INCLUI – transporte, guia credenciado, hospedagem Pousada Clima da Serra com café da manhã, 

Day use no Hotel Fazenda Uemura com almoço, abertura do forno, city tour com monitor local 

Passeios mencionado acima 

 

PREÇO – apto duplo- R$1100,00/ pessoa   apto triplo- R$1000,00/pessoa 

    Chalé duplo- R$1250,00/pessoa  chalé triplo – R$1150,00/pessoa 

FORMA DE PAGAMENTO – em 3 X sem acréscimo – 15 de fev/15 de marc/15 de abr 

            Cheque ou dinheiro , ou no cartão com acréscimo de 4% 



 
 

 

 

 


