III Encontro de Aposentados APASE

Programação

Águas de São Pedro, 02 a 06 de outubro de 2017

Dia 02 de outubro
Pàs 10 horas - saída de São Paulo, Praça da República, esquina
com a Rua do Arouche;
Pàs 11h30 - parada para almoço
no Shopping SerrAzul – Rod. dos
Bandeirantes, s/nº Itupeva;

tal das Águas;
P Tarde livre;
Pàs 19 horas - Jantar Dançante de Confraternização no próprio hotel, abrilhantado pelo Conjunto de Gustavo Marques.

Dia 04 de outubro

PChegada ao hotel - acomodação
e exploração dos espaços;

Pàs 09 horas - City tour (ônibus) pela
cidade de São Pedro;

PÀs 16h30 - recepção festiva oferecida pelo hotel;

Pàs 13 horas – almoço no Hotel Portal
das Águas;

(ônibus) – Rua do Porto, Engenho Central
e Salão Internacional do Humor;

P Tarde livre;

Pàs 19 horas - Jantar no próprio hotel
- música ao vivo.

Pàs 17 horas - Reunião dos filiados com a Diretora-Presidente
APASE, Rosângela Ap. Ferini Vargas Chede;

Pàs 19 horas - jantar no Hotel Portal
das Águas.

Dia 03 de outubro
Pàs 9 horas - City tour (ônibus) pela cidade de Águas de São Pedro;
Pàs 13 horas - Almoço no Hotel Por-

Pàs 19 horas - Jantar no próprio hotel,
com música ao vivo.

Dia 05 de outubro
PManhã livre - (sugestão: banho no Spa
Thermal – horário das 7h30 às 12h30;
Pàs 12h30 - Almoço no Hotel Portal das
Águas;
P Às 14 horas - passeio em Piracicaba

Dia 06 de outubro
PManhã livre;
Pàs 12 horas - Almoço no Hotel Portal
das Águas;
Pàs 13h30 - Embarque com destino a São
Paulo;
Pàs 17 horas - Previsão de chegada em
São Paulo, no mesmo ponto de partida.
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Águas de São Pedro

Águas de São Pedro, 02 a 06 de outubro de 2017
Sendo o menor município brasileiro em extensão
territorial e fazendo somente limite de território
com o município de São
Pedro, possui diversos
parques e áreas livres.

Um pouco sobre a
cidade
Águas de São Pedro é o segundo
menor município brasileiro em extensão territorial.
Localiza-se no Estado de São Paulo, com área territorial de apenas
3,64 km².

Considerada cidade-saúde, sendo a única
Estância brasileira construída de acordo com um
projeto anterior e com a
finalidade específica de
ser um local de cura e lazer, garantias da qualidade de vida de seus habitantes e turistas.

Não existe indústria e nem zona
rural, a cidade tem sua economia voltada exclusivamente ao turismo.
Possui clima temperado, ligeiramente quente (28ºC) no verão e ameno (8ºC) inverno,
com dias ensolarados e noites frescas. Tem
uma altitude ideal, 470 metros, sendo indicada tanto pra hipertensos como para quem
tem pressão baixa.
Águas de composições químicas diferentes têm o poder de curar doenças

Hotel Portal
das Águas
Atividades de Lazer
• Piscina externa adulto e infantil;
• Piscina interna clima-

tizada com hidromassagem e cascata;
• Sala de Massagem, Fisioterapeuta* Credenciado (*serviço terceirizado);
• Sauna(s) seca e úmida;
• Fitness Center;
• Salão de Jogos;
• Salão de Carteado;
• Playground;
• Sala de TV à Cabo Provedor da Telefônica;
• Sala de Internet (grátis) e sistema Wi-fi em
todo o Hotel.

