
                         

 

 

 

 
 
 
 
Roteiro: City Tour em São Carlos 
 
Passeio panorâmico, mediado por um guia de turismo, realizando paradas em pontos 
de interesse e turístico da cidade de São Carlos: Praça Coronel Paulino Carlos, Catedral 
de São Carlos Borromeu, Praça Coronel Sales, Estação Cultura, Casa Ronald Golias, 
UFSCar, USP e bairros tradicionais, com intuito de conhecer a cultura, curiosidades, 
histórias, lendas e hábitos populares. 
 
Duração: 3h 

Horários: 8h30 – 11h30  

                  14h – 17h  

 
Incluso:  
Seguro de acidentes pessoais. 
Guia de Turismo credenciado no Ministério do Turismo. 
Van de 16 lugares com ar condicionado, som e água a bordo. 
 
Valor: R$ 110,00 por pessoa  
 

 
 

  
 

 

 

 

 

TURISMO RECEPTIVO EM SÃO CARLOS 
22 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 

XXVII JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES - UFSCAR 
 
 



                         

 

 

 

 
Roteiro: Do Café à Tecnologia 

 

Tour Panorâmico, mediado por guia de turismo até a fazenda histórica Santa Maria do 

Monjolinho. Visita guiada na propriedade, sobre o período cafeeiro que revela um belo 

e conservado patrimônio cultural – Casa Grande, Senzala, Tulha e Terreiro de Café – 

bem como o acervo de objetos e mobiliário que mostram os costumes da época.  

 

Duração: 4h 

Horários: 8h – 12h  

                 13h – 17h  

 

Incluso:  

Seguro de acidentes pessoais. 

Guia de Turismo credenciado no MTur. 

Visita monitorada na fazenda. 

Van de 16 lugares com ar condicionado, som e água a bordo. 

 

Valor: R$ 155,00 por pessoa. 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 



                         

 

 

 

 

Roteiro: Do Café à Tecnologia. (Com degustação de café). 
 
Tour Panorâmico, mediado por guia de turismo até a fazenda histórica Santa Maria do 
Monjolinho. Visita guiada na propriedade, sobre o período cafeeiro que revela um belo 
e conservado patrimônio cultural – Casa Grande, Senzala, Tulha e Terreiro de Café – 
bem como o acervo de objetos e mobiliário que mostram os costumes da época. Será 
oferecido um lanche após a visita. 
 
Duração: 4h 
Horários: 8h – 12h  
                 13h – 17h  
 
Incluso:  
Seguro de acidentes pessoais. 
Guia de Turismo credenciado no MTur. 
Visita monitorada na fazenda com café. 
Van de 16 lugares com ar condicionado, som e água a bordo. 
 
Valor: R$ 165,00 por pessoa. 
 

 

  
 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

WhatsApp (16) 99798-0909 

WhatsApp (16) 9976-0061 

www.nomaditurismo.com.br 

http://www.nomaditurismo.com.br/

