
 

TUMURA – TURISMO E EVENTOS 

(11) 3751-4258  / Whatsapp e Cel: (11) 9.9194-0666 

www.ViagensTumura.com.br 

Facebook.com/ViagensTumura 

 

Passeio com Maria Fumaça e compras em Pedreira 

21 de Novembro de 2020 

 

Dia 21/11 

(sábado) 

 

– Saída de São Paulo:  06:00 – Vila Sônia /  06:30 – Pinheiros / 07:00 – Liberdade 

- Lanche no ônibus 

- Embarque às 10:10 na Estação de Anhumas em Campinas. 

Operando regularmente desde 1984, esta é a primeira ferrovia histórica da ABPF e do 

Brasil. Com início na estação de Anhumas em Campinas-SP, a linha da antiga Cia. 

Mogiana de Estradas de Ferro segue por 24 km de extensão até Jaguariúna-SP. A Maria-

Fumaça viaja a uma velocidade média de 20 km/h, sendo possível apreciar uma 

verdadeira viagem no tempo para o século XIX, ouvindo-se os dois apitos longos da 

locomotiva, o bater do sino e os primeiros movimentos da velha locomotiva a vapor. 

Ao longo da linha surgem belas paisagens das antigas fazendas de café. Em cerca de 

uma hora e 30 minutos, chega-se à chega-se a Jaguariúna, onde é possível observar a 

mudança de relevo para montanhoso devido a proximidade com o Circuito das Águas 

paulista formado por cidades como Serra Negra e Amparo. 

- Almoço em Jaguariúna (incluso) 

- Após almoço, saída para a cidade de Pedreira. Tempo livre para compras. 

- Saída às 16h00min  com destino a São Paulo 

- Previsão de chegada às 18h30min na cidade de São Paulo 

 Programação sujeita a alterações 

Valor por pessoa:  

R$ 250,00 parcelado 

ou R$ 225,00 à vista 

(pagamento à vista no ato da reserva). 

Vagas limitadas devido aos protocolos sanitários. 

* Obrigatório o uso de máscara. 

 
Este programa inclui: 

- Transporte rodoviário; 

- Kit lanche no ônibus no trajeto de ida, 1 almoço em Jaguariúna (bebidas à parte); 

- Guia de Turismo acompanhante credenciado pelo Ministério do Turismo; 

- Passagem do passeio de trem. 

 

Programa não inclui: 

- Refeições não mencionadas; 

- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia); 

- Qualquer item não mencionado como incluído. 

 

Documentos necessários: 

• Carteira de Identidade original 

 

Desistências - não serão devolvidos 30% (com menos de 1 mês de antecedência), 50% (com 1 

semana de antecedência) e 100 % (com 1 ou 2 dias de antecedência) sobre o valor depositado. 
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