
Conheça Goiânia

Goiás

Assim como Brasília, Goiânia também é uma cidade planejada. Inaugurada em 1933, ela é

conhecida por suas construções em estilo Art déco, e também por seu desenho urbano, que

contempla grandes áreas verdes e vias arborizadas. Próxima à capital federal, a cidade é

bastante procurada por turistas de negócios, congressos e eventos. Com clima

predominantemente quente, Goiânia tem uma estação chuvosa, que vai de novembro a abril, e

outra sem chuvas. Prefira a estação seca, uma vez que todos os passeios são ao ar livre.

Se você tem pouco tempo em Goiânia, pode aproveitar uma das várias áreas verdes

preservadas que ficam ali dentro da cidade e valem a pena serem visitados. São mais de 190

parques, bosques e jardins. Com destaque para o Jardim Botânico Amália Teixeira Franco, que

é a maior unidade de conservação do destino. A entrada é gratuita e os visitantes podem

observar a fauna e flora nativa. Outra dica é visitar o Parque Vaca Brava. Que tem quase 80

mil metros quadrados e uma estrutura de lazer que inclui aparelhos gratuitos de ginástica, pista

de caminhada, mirante, parque infantil e um grande lago.



1º dia – Cidade de Origem/Goiânia

Chegada, traslado aeroporto/hotel. Sugestão: as atrações da cidade são bastante variadas, desde

bares e restaurantes até baladas e casas de shows.

2º dia – Goiânia

Café da manhã no hotel. Passeio: City tour panorâmico pelos principais pontos turísticos e

históricos da cidade.

3º dia – Goiânia

Café da manhã no hotel. Dia livre. Sugestão: além dos shoppings, aproveite as feirinhas

espalhadas pela cidade, como a Cora Coralina e a Feira da Lua, aos sábados, Feira do Doce, do

Mel e da Natureza, aos domingos, e a Feira Hippie, instalada na antiga estação ferroviária de

Goiânia.

4º dia – Goiânia

Café da manhã no hotel. Dia livre. Opcional: Tour de dia inteiro – Corumbá, que fica a pouco

mais de cem quilômetros de distância de Goiânia. A cidade abriga o Salto Corumbá. Uma das

cachoeiras formada pelo rio de mesmo nome, e atrai milhares de turistas para suas águas claras.

Os mais esportistas ainda podem

praticar canoagem, tirolesa, rafting,

entre outras modalidades.

5º dia – Goiânia/Cidade de Origem

Saída, traslado hotel/aeroporto.

Roteiro Sugestão

Pacote básico:
✓ Passagem aérea;

✓ Traslados privativos 

aeroporto/hotel/aeroporto;

✓ 4 noites de hospedagem com café da 

manhã e taxas;

✓ City tour com guia local;

contato@mercatur.com.br | mercaturturismo.com.br | 51 3026.8055

Entre em contato com a nossa equipe e solicite uma cotação


