
    

 
 
 

  

Sesc 504 Sul:  3217-9120 Sesc Guará: 3383-9120 

Sesc Ceilândia: 3379-9532 Taguatinga Norte: 3451-9105 

    
      

 

BRASÍLIA FOTOGRÁFICA (DF)  
TOUR FOTOGRÁFICO PELA CAPITAL FEDERAL 

 

 

 
24 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

Local de embarque: 

  
GGrraauu  ddee  ddiiffiiccuullddaaddee  Sesc Guará - 8h50 e Sesc 913 Sul - 9h20 

 
 

 
Cidade planejada que se distingue pela sua 

arquitetura branca e futurista, essencialmente 
concebida por Oscar Niemeyer. Brasília é 
considerada Patrimônio Cultural da Humanidade e 
integra um seleto grupo de cidades Criativas do 
Desing da UNESCO. Seu planejamento urbanístico 
integrado a arquitetura moderna e as artes 
plásticas fazem com que essa jovem cidade de 60 
anos seja um museu a céu aberto, com diversos 
monumentos e lugares ideais para fotografias.  

24/10 (Sáb): Saída às 09h do Sesc Guará, passando às 9h30 pelo 

SESC 913 Sul onde iniciaremos um tour interpretativo e fotográfico 

visitando os principais monumentos e atrativos da cidade de 

Brasília com parada para almoço (Buffet Livre incluso) no 

restaurante Casarão da Vila.  Ao longo do roteiro serão realizadas 

dicas sobre fotos criativas, melhores ângulos, enquadramento e 

outras, além da realização de fotos personalizadas por um 

fotógrafo profissional. No final de tarde, parada para apreciar o 

pôr-do-sol na Ermida Dom Bosco (a depender do clima no dia). Em 

horário oportuno, retorno para unidades 913 Sul e Guará (por 

volta das 19 horas). 

ATRATIVOS PREVISTOS:  

1. Templo LBV; 
2. Catedral de Brasília; 
3. Quadra modelo 308 e Igrejinha; 
4. Jardim do Palácio Itamaraty; 
5. Praça dos 3 poderes; 
6. Praça dos Cristais e Concha Acústica do Quartel General; 
7. Ermida Dom Bosco (a depender do clima no dia); 
8. Outros 

 

O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua 

clientela, com saúde e segurança, implementando 

em seus passeios e excursões todos os Protocolos de 

Biossegurança exigidos pelo Ministério do Turismo, 

sendo uma instituição comprometida com o Selo de 

Turismo Responsável – Limpo e Seguro. 

OBS: Ao adiquirir o Pacote sem transporte o cliente deverá efetuar o 

passeio em veículo próprio seguindo a Van do Sesc-DF ou se 

encontrando com o grupo nos atrativos conforme orientações do 

Guia de Turismo em cada parada.  
 

ATENÇÃO: A partir de 26/09/20 será aberto o 2º lote de vendas e os 
valores poderão ser ajustados.  

 

*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística e 
condições climáticas sem prévio aviso. 
 

 

 Transporte em Van do Sesc-DF; 

 Almoço com buffet livre; 

 Fotografias personalizadas realizadas por 
Fotógrafo Profissional (até 10 fotos inclusas); 

 Seguro de viagem; 

 Guia credenciado pelo Ministério do Turismo; 

 OPCIONAL: Pacote sem transporte para pessoas 
que desejam ir em veículo próprio 

  

Lote 01 – Vendas do dia 08 a 25/09/20 

 R$ 196,00 - Público em Geral 

 R$ 166,00 – Gerontologia (15% de desconto) 

 R$ 137,00 - Trabalhador CBST / dependentes 

CBST / Conveniados (30% de desconto) 

OPCIONAL: PACOTE SEM TRANSPORTE 

 R$ 136,00 - Público em Geral 

 R$ 115,00 – Gerontologia (15% de desconto) 

 R$ 95,00 - Trabalhador CBST / dependentes 

CBST / Conveniados (30% de desconto) 

 Consulte valores para crianças 

Parcelamento em até 10 X no cartão de crédito 

 
• A apresentação para o embarque deverá feita, conforme o horário citado no roteiro acima. 
• Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com 
foto. Certidão de Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos com CPF. 
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto. 
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação. 
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagos a parte pelo excursionista. 

Sesc Turismo. Transformando vidas 
www.sescdf.com.br  sescdf 

 


