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CALDAS
NOVAS

GUIA COMPLETO
Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

HOTÉIS
SELECIONADOS

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções
têm ótimo custo/benefício e são
sempre monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos,
e você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA
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Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

CARTÃO CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.
CVC 24h: 3003 2977

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
LAGO CORUMBÁ
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LOCALIZE-SE
NO MAPA
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PREPARE
SUA VIAGEM

LAGOA TERMAS PARQUE

FOTO: SHUTTERSTOCK

PARQUES
AQUÁTICOS
COM ÁGUAS
QUENTINHAS
ATRAÇÕES
ALÉM DOS
PARQUES

PEQUI, FRUTO TÍPICO DO CERRADO

DICAS DE
ROTEIROS
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SABORES
OS PRATOS
TÍPICOS
GASTRONOMIA
E AGITO
PARA CURTIR
HOTÉIS
A SELEÇÃO DA CVC
CALDAS NOVAS
COMBINA COM...

VOCÊ VAI PRECISAR apenas do
RG e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar em
um avião ou um ônibus rumo a
Caldas Novas e para fazer checkin nos hotéis. Menores de idade
devem viajar com RG ou certidão de
nascimento.
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PREPARE
SUA
VIAGEM

PRIVÉ ALTA VISTA THERMAS RESORT

VOU DE AVIÃO O Aeroporto de
Caldas Novas - Nelson Rodrigues
Guimarães fica a 3 km do Centro.
Tempo de voo desde...
• São Paulo: 1h20
• Campinas: 1h25

OLHE O RELÓGIO Caldas Novas
segue o horário de Brasília.

OS TERMÔMETROS MARCAM
temperaturas constantes o ano
todo, com máximas entre 30 oC
e 32 oC e mínimas entre 13 oC
e 20 °C. Junho e julho são os
meses mais secos. Quem viaja
em novembro ainda pode curtir
o Caldas Country Show, maior
festival de música sertaneja
do Brasil.

Também é possível chegar a
Caldas Novas pelo Aeroporto de
Goiânia - Santa Genoveva, que fica
a 180 km de distância e tem mais
opções de rotas.
Tempo de voo desde...
• Belo Horizonte: 1h25
• São Paulo: 1h35
• Salvador: 1h40
• Rio de Janeiro: 1h50
• Porto Alegre: 2h20
• Recife: 2h40
• Fortaleza: 2h45

VOU DE CARRO Você pode
alugar um carro na CVC para
explorar Caldas Novas e as
atrações mais distantes da
cidade. Neste caso, é preciso
apresentar Carteira Nacional de
Habilitação válida.

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em Calda Novas é
220 volts.
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LOCALIZE-SE

Os parques aquáticos de
Caldas Novas ficam espalhados
pela cidade. Veja as principais
distâncias a partir do Centro.

LAGOA TERMAS PARQUE

AEROPORTO DE
CALDAS NOVAS

AEROPORTO
DE GOIÂNIA

DIROMA
ACQUA PARK

PARQUES
AQUÁTICOS

WATER PARK

PONTO DE PARTIDA
PARA AS DISTÂNCIAS

CLUBE PRIVÉ

AEROPORTOS MAIS
PRÓXIMOS

CENTRO
NÁUTICO
PRAIA CLUBE

HOT PARK

DO CENTRO PARA...
Water Park
Clube Privé
diRoma Acqua Park
Náutico Praia Clube
Lagoa Termas Parque
Hot Park
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1 km
1 km
1 km
9 km
9 km
30 km

CALDAS NOVAS
PARAÍSO DAS
ÁGUAS QUENTES

É uma delícia passar horas relaxantes e divertidas nas piscinas de águas
quentes e termais de Caldas Novas. A cidade é repleta de parques aquáticos,
que são abastecidos com fontes naturais. Os próprios hotéis contam com
áreas de lazer completas para garantir a diversão de toda a família. Quem
fica em hotéis pertencentes a complexos de entretenimento, como o Privé
e o diRoma, não paga para entrar nos parques aquáticos do respectivo
grupo. Seja qual for a escolha, você e a família inteira aproveitam o clima
gostoso do Cerrado, no sul de Goiás, o ano inteiro. E pode completar a
viagem visitando a cidade vizinha de Rio Quente, onde fica um dos mais
divertidos complexos de entretenimento e hospedagem do Brasil.
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CLUBE PRIVÉ

FOTO: PABLO REGINO/MTUR

LAGOA TERMAS PARQUE

O tradicional parque aquático é
famoso por abrigar a Pirapitinga,
primeira lagoa de águas quentes
descoberta na cidade, ainda
na época dos bandeirantes. No
complexo, que também tem opções
de hospedagem, a diversão é
garantida para toda a família. Você
passa horas na Lagoa Ecopraia, uma
enorme piscina de ondas rodeada
por uma verdadeira estrutura
praiana. Ali fica um brinquedão
aquático que faz a alegria das
crianças pequenas. Outra área
destinada a elas é o Clubinho da
Baleia, com escorregadores, jatos
d’água e muito mais. Já a adrenalina
vai a mil nas atrações mais radicais,
como o Hot Half (uma enorme
rampa onde você desliza sobre uma
boia); a Anaconda (um toboágua
repleto de curvas fechadas que
simula o corpo de uma grande
cobra); a Loucomania (uma descida
super-rápida, de tirar o fôlego);
e o Furioso (um emocionante
emaranhado de toboáguas). Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: Dia inteiro. A partir de
R$ 74 por pessoa.

LAGOA TERMAS PARQUE

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC podem
ser privativos ou em grupo,
à sua escolha, sempre com
conforto, segurança e
assistência da nossa equipe.

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

Na CVC, você escolhe como
deseja passear. Pode contratar,
por exemplo, passeios em veículos
individuais, com motoristas-guias,
ou alugar um carro para explorar a
região do seu jeito.
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PASSEIOS
PARQUE ESTADUAL
DA SERRA DE CALDAS
(PESCAN)

Bastam 15 km para o cenário
urbano de Caldas Novas dar
lugar à incrível paisagem do
Cerrado. No Parque Estadual da
Serra de Caldas, mais conhecido
como Pescan, as caminhadas
são guiadas, como a Trilha da
Cascatinha e a Trilha do Paredão,
e terminam com refrescantes
banhos de cachoeira, em meio a
fauna e flora preservadas. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel,
guia e ingresso. Duração: 4 horas. A
partir de R$ 90 por pessoa.
PESCAN

CITY TOUR EM CALDAS NOVAS

Apesar de pequena em tamanho (são menos de 100 mil habitantes), Caldas Novas esbanja
atrações, inclusive históricas. Para começar bem o dia, você respira ar puro e até medita
no Jardim Japonês, uma linda área verde repleta de tradições orientais e budistas. Depois,
desvenda o passado local no Casarão dos Gonzaga, uma das construções mais antigas
da cidade, datada do século 19. Por fim, degusta delícias típicas na Cachaçaria Vale das
Águas Quentes, como doces de tomate, de abóbora e de abacaxi, e faz compras no
Shopping Serra Verde, com lojas de produtos regionais. Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel e guia. Duração: 4 horas. A partir de R$ 58 por pessoa.

COZINHANDO OVOS

Dentro do Lagoa Termas Parque fica uma atração bem
inusitada: o Poço Cozinha Ovos. Diz a lenda que os
bandeirantes aproveitavam a temperatura dessa nascente,
de até 50 oC, para realmente cozinhar ovos.

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular,
com outras pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada,
pronta para te ajudar. A partir de R$ 123 por pessoa (saindo do aeroporto de Caldas
Novas) e a partir de R$ 467 por pessoa (desde Goiânia).

FOTO: PABLO REGINO/MTUR
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WATER PARK
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PARQUES
AQUÁTICOS

Você passa o dia curtindo
atrações para toda a família,
em piscinas abastecidas com
águas quentinhas.
CLUBE PRIVÉ

Este parque com jeito
de clube proporciona
boas doses de emoção,
seja deslizando a toda velocidade
nas atrações radicais, como o Top
Race ou o Acqua Funil, ou curtindo
as atividades com a equipe de
recreação. Os pequenos se divertem
muito no Clubinho da Criança ou nas
piscinas mais rasinhas. Algumas
áreas são abastecidas com água
fria, para dar aquela boa refrescada.
Hóspedes dos hotéis do Grupo
Privé têm direito à entrada gratuita e
ilimitada ao parque (veja descrições
dos hotéis na pág. 20). Av. Cel. Cirilo
Lopes de Morais, 237, Bairro Turista.

FOTO: DIVULGAÇÃO

WATER PARK

Só fica parado quem quer no
parque mais completo do Grupo
Privé – e, para quem deseja
realmente ficar parado, é uma
delícia tomar sol à beira da piscina
de ondas ou curtir um drinque no
bar molhado. Já a criançada ri
horrores quando o baldão derrama
água para todos os lados, enquanto
a descida no togoágua em forma
de parafuso garante um gostoso
friozinho na barriga. No rio lento,
você vai deslizando sobre uma boia
por todo o parque, sem esforço
algum. Hóspedes dos hotéis do
Grupo Privé têm direito à entrada
gratuita e ilimitada ao parque (veja
descrições dos hotéis na pág. 20).
R. Doná Madalena, 98, Bairro Turista.

CLUBINHO DA CRIANÇA, NO CLUBE PRIVÉ
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PARQUES AQUÁTICOS
DIROMA ACQUA PARK
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O maior parque de Caldas Novas é um mundo aquático de fantasia. O cenário
tem até um grande vulcão, de onde partem vários toboáguas radicais. Já os
pequenos desvendam os mistérios de um navio pirata, dentro de uma piscina
rasinha. Rampas de alta velocidade e escorregadores que atravessam grutas satisfazem
os ânimos da galera mais corajosa, enquanto o spa com ofurôs, o bar molhado e o rio lento
garantem o momento relax. Hóspedes dos hotéis diRoma têm direito a dois acessos diários
ao parque (veja descrições dos hotéis na pág. 20). R. São Cristóvão, 805, São Cristóvão.

NÁUTICO PRAIA CLUBE

Todo mundo encontra seu lugar ao
sol neste clube de praia, com direito a
areia de verdade, às margens do Lago
Corumbá. O cenário deslumbrante dá aquele gás
extra na hora de encarar a subida até o alto dos
toboáguas. É que, de cima, fica ainda mais linda
a vista para o lago, de águas limpas e calmas,
onde você pode fazer um passeio de escuna.
No parque, você curte piscina de ondas e bar
molhado, enquanto as crianças gastam todas as
energias nas atrações e áreas especiais para elas,
como o EcoKids, o Clubinho da Criança e a Ilha
do Kaká, com uma turminha divertida de piratas
que garante a diversão dos pequenos. Aqui a
água das piscinas é em temperatura ambiente,
ou seja, não vem das fontes termais. Hóspedes
dos hotéis do Grupo Privé têm direito à entrada
gratuita e ilimitada ao parque (veja descrições dos
hotéis na pág. 20). Quem não é hóspede também
pode curtir, comprando seu ingresso com opção
de almoço incluído. Av. Caminho do Lago, s/nº,
Fazenda Santo. Antônio das Lages.
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DIROMA ACQUA PARK

ILHA DO KAKÁ, NO NÁUTICO PRAIA CLUBE

PARQUES AQUÁTICOS
HOT PARK
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No coração do Brasil, mesmo estando longe do mar, você curte a maior
praia artificial de águas quentes do mundo, com ondas para surfar e areia
branquinha para relaxar. A Praia do Cerrado é o grande chamariz do Hot Park,
parque aquático do grupo Rio Quente Resorts, a 30 km de Caldas Novas. Além de curtir
sombra e água morna, você se diverte em mais de 15 atrações para todos os gostos e
idades, incluindo o tobogã radical XPirado, a Mega Tirolesa, a área infantil com brinquedos
aquáticos, o rio lento e o viveiro Bird Land, onde vivem cerca de 200 espécies de aves.
Quem fica em um dos hotéis do grupo Rio Quente Resorts tem acesso gratuito e ilimitado
ao Hot Park. Esplanada do Rio Quente, Rio Quente.

HOT PARK

FOTO: DIVULGAÇÃO

POR QUE AS ÁGUAS
SÃO QUENTES?

Na região de Caldas Novas, a água
da chuva que penetra no solo é
naturalmente aquecida a uma
profundidade de 1.200 m. Graças
à pressão adquirida com a alta
temperatura, as águas sobem
novamente à superfície, misturam-se
com o lençol freático e brotam da terra
a agradáveis 37,5 oC. Elas também
são conhecidas pelas propriedades
terapêuticas, que ajudam a tratar
doenças de vários tipos e a melhorar
o funcionamento do organismo.

FONTE NA PRAÇA MESTRE ORLANDO
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JARDIM JAPONÊS

Visitar este jardim é como pisar
num pedacinho do Japão, sem
sair de Caldas Novas. Aqui tudo
é inspirado na Terra do Sol
Nascente, com esculturas de
dragões, lagos, pontes e até
a reprodução de um templo.
Fica em uma antiga fazenda
goiana, cuja sede expõe várias
relíquias da colonização local,
como moendas de cana-de-açúcar, rodas-d’água e carros
de boi, formando um interessante
contraste com a suave cultura
oriental. Av. Santo Amaro,
s/nº, Chácara Roma.

JARDIM JAPONÊS

ATRAÇÕES

Quando quiser dar
um tempo das águas
quentinhas, você
também pode fazer
programas “a seco”
em Caldas Novas.

MUSEU DE BONECOS
GIGANTES

SETLAND

A mais nova atração de Caldas Novas
vai na contramão das águas quentes e
propõe uma verdadeira aventura com
três temas diferentes. Em uma área com
3 mil m2, muitas atrações com temática
medieval e futurística se mesclam a
um parque repleto de esculturas de gelo,
a - 17 oC. Você se diverte em experiências
sensoriais, como realidade aumentada,
playground com 36 mil bolinhas, cenários
de seriados famosos e um imponente
castelo. No restaurante, a temática
medieval inspira um belo banquete real.
Adquira ingresso com condições especiais
na CVC. R. Pires com Av. Pres. Getúlio
Vargas, St. Lagoa Quente.

É curioso visitar este museu
idealizado por uma artista
pernambucana. Os bonecos, que
atingem 5 m de altura, representam
personagens das fábulas infantis,
da cultura popular e da história.
Você fica cara a cara com a turma
do Chaves, o pirata Jack Sparrow
e o jogador Pelé, por exemplo.
Para completar a diversão, pode
se fantasiar e registrar momentos
divertidos em vários cenários.
Adquira ingressos na CVC com
condições especiais. Av. das Nações,
Qd. 1, Lt. 4, Jardim dos Turistas.
FOTO: PABLO REGINO/MTUR
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ATRAÇÕES
CACHAÇARIA VALE
DAS ÁGUAS QUENTES

Você aprende sobre a fabricação da
cachaça, que segue a tradição dos
antigos alambiques de cobre das
fazendas coloniais. São produzidos aqui
quatro tipos da branquinha, envelhecidas
em barris de madeira, por períodos que
variam de 18 meses a 8 anos. Ao final,
você degusta várias delícias além da
aguardente, como licores e doces. Isso
tudo em um cenário rústico, arejado por
belos jardins. Av. Coronel Bento Godoy,
2.000, Estância, Itanhangá.

CACHAÇARIA VALE DAS ÁGUAS QUENTES

CASARÃO
DOS GONZAGA

O século 19 dá as caras
numa das construções mais
antigas de Caldas Novas,
onde você se sente em uma
típica fazenda do interior
goiano. Depois de conferir
o interessante acervo de
peças antigas, ainda degusta
um saboroso café quentinho,
preparado no fogão a lenha
da cozinha do casarão.
R. Cel. Gonzaga, s/nº, Itaguaí II.

SHOPPING SERRA VERDE

A curiosa fachada chama a atenção, com a réplica de um trem caindo do andar
superior. É igual à entrada do parque temático Mundo a Vapor, na cidade de
Canela, na Serra Gaúcha, região que empresta influências ao shopping de Caldas
Novas. Um exemplo são os famosos chocolates de Gramado, que você degusta
e compra aqui. Além de delícias do Sul do país, você também encontra produtos
típicos de Goiás, como doces, comidas, vestuário, artesanato e joias feitas com
pedras preciosas. Av. Santo Amaro, 1.000, Solar de Caldas.

LEMBRE QUE É JUSTAMENTE A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATUR AIS QUE FAZ
DE TODOS OS NOSSOS DESTINOS TÃO INCRÍVEIS.

FOTOS: PABLO REGINO/MTUR
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MOMUMENTO DAS ÁGUAS

FOTO: PABLO REGINO/MTUR

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
exclusivo CVC
no destino
Veículos confortáveis
nos passeios e
no transporte de
chegada e saída

Equipe de guias
totalmente
preparados

Descontos, brindes e horários especiais de check-in e
check-out em hotéis selecionados. Algumas promoções
são exclusivas para clientes com cartão CVC Itaú Visa
Platinum. Confira benefícios nas págs. 20 a 24.
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DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 7 e 8
4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Para começar, entre no clima de
Caldas Novas relaxando nas piscinas de
águas termais do próprio hotel. À noite,
prove o famoso e recheadíssimo Empadão
Goiano da Tânia.
2º Dia: Com o City Tour em Caldas Novas,
você conhece os destaques da cidade, como
o tranquilo Jardim Japonês, o histórico
Casarão dos Gonzaga, o Serra Verde
Shopping e a Cachaçaria Vale das Águas
Quentes, onde degusta delícias típicas. No
jantar, recarregue as energias com um chope
gelado no Boulevard Chope Bar.
3º Dia: Divirta-se muito nas atrações do
Water Park, como os toboáguas, a piscina
com ondas e o rio lento. O jantar pode ser
o delicioso rodízio de massas italianas e
um bom galeto no Nonna Mia.

LAGOA THERMAS PARQUE

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Em um pulo, você chega à vizinha
Rio Quente para passar o dia no Hot
Park, que tem a maior praia artificial de
águas quentes do mundo. Para matar a
fome depois de tanta diversão, a pedida
são as pizzas da Sabatini.

4º Dia: Hora de voltar para casa.

5º Dia: No Lagoa Thermas Parque,
você vê a primeira lagoa termal
descoberta na região e também o
curioso Poço Cozinha Ovos, além de se
divertir nas atrações aquáticas. Reserve
a noite para experimentar o churrasco
do Picanha na Brasa.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

DIROMA ACQUA PARK

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Brinque e relaxe muito no diRoma Acqua Park, o maior parque aquático da
cidade, que tem desde spa com ofurôs até toboáguas radicais. A noite fica mais
gostosa com os hambúrgueres do Charlotte Espeto e Burger.
7º Dia: Explore a natureza do Cerrado fazendo uma trilha guiada no Parque Estadual
da Serra de Caldas, que termina com um refrescante banho de cachoeira. Para a noite
de despedida, que tal dançar no Lux Music Hall?
8º Dia: Hora de voltar para casa.
FOTOS: PABLO REGINO/MTUR
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SABORES

3

As delícias do Cerrado dão
água na boca e adicionam
um tempero especial à sua
viagem, com irresistíveis
receitas típicas.

Peixe na telha com pirão
Temperado com pimenta-verde e acompanhado
de pirão, o surubim ou
o pintado é servido em
uma telha de barro, que
mantém a comida quente.

1

Arroz com pequi O pequi,
frutinho típico do Cerrado, é
muito comum em Goiás, e fica
delicioso neste prato à base de
arroz. Se for comer apenas a
fruta, cuidado: coma somente a
polpa que reveste o caroço, pois
o miolo dele tem microespinhos.

4

Pamonha Feita à base de
milho, a pamonha à moda é a
mais popular entre as opções
salgadas, com recheio de
pimenta e linguiça. Também
faz sucesso a pamonha doce
com queijo.

5

2

Galinhada O suculento
prato típico de Goiás leva
arroz e frango, cozidos no
caldo do pequi.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

16

Carne de lata À base
de carne de vaca ou
de porco, esta iguaria
surgiu na época
em que não existia
geladeira: a carne era
conservada dentro
da própria gordura e
guardada em latas.

FOTO: PABLO REGINO/MTUR

SABORES

6
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Empadão goiano A torta salgada típica de Goiás tem recheios bem
fartos e muito variados, podendo levar frango, linguiça, lombo,
queijo e pequi, por exemplo. O diferencial da receita é justamente a
generosidade dos recheios, que valem por uma refeição.

8

Picolés de frutas típicas Entre as
frutas típicas do Cerrado que dão
sabor aos picolés goianos, estão
o pequi, o cajá-manga, o murici,
a guariroba, o buriti, o caju e a
cagaita. São deliciosos ainda os
sabores de cajá com sal e o de
milho verde com canela em pó.

7

Farinha de beiju Várias casas de
Caldas Novas fazem farinha de
beiju (mandioca) com incrementos
como pimenta, pequi e bacon.
17

GASTRONOMIA
E AGITO

Caldas Novas está pronta para
surpreender com uma saborosa
seleção de lugares para comer
ou mesmo curtir a noite.

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 10 a R$ 25

$$ – de R$ 26 a R$ 45
$$$ – de R$ 46 a R$ 60

EMPADÃO GOIANO DA TÂNIA

Este é o lugar ideal para saborear a
receita típica do Estado. Os empadões
vêm em tamanho médio, podendo ser
servidos na tigela de barro. Na versão
goiana, o recheio é de frango, batata,
azeitona, pequi, guariroba, linguiça
e muçarela. Também há opções
vegetarianas, como a quatro queijos, e
uma doce, com Nutella. R. Antônio Coelho
de Godói, 226, Centro. $

EMPADÃO GOIANO

QUINTAL DE CALDAS

Você encontra muitas opções caseiras
no bufê, como pratos da cozinha
regional e brasileira, preparados no
fogão a lenha. Av. Santo Amaro, 689,
Sol de Caldas Novas. $$

TREM BÃO

O bufê tem deliciosos pratos da culinária
mineira, além de carnes grelhadas
na brasa e feijoada, que podem ser
acompanhadas por muitas opções
de salada. Para fechar, a mesa de
sobremesas é uma tentação. R. Joaquim
Nabuco, 75, Centro. $$

NONNA MIA

O restaurante tem de tudo para você
matar a vontade da comida italiana.
Quem escolhe o rodízio a preço fixo
come à vontade sopa de cappelletti,
galeto assado, espaguete com diferentes
molhos, lasanha, nhoque, polenta e mais
delícias. E você também tem outras
opões, como as deliciosas pizzas.
Av. Orcalino Santos, 219, Termal. $$

SOPA DE CAPPELLETTI
FOTOS: SHUTTERSTOCK/IMAGENS ILUSTRATIVAS
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GASTRONOMIA E AGITO
PIZZARIA SABATINI

LUX MUSIC HALL

As pizzas clássicas, como portuguesa
e calabresa, dividem atenções com
os sabores especiais, como bacalhau,
camarão e carne seca. Quem não come
carne também encontra boas opções,
como as pizzas de berinjela, escarola e
champignon. R. Capitão João Crisóstomo
Rua L-5, 195, Qd 10, Centro. $$

A casa noturna agita as noites de Caldas
Novas, com DJs e bandas de todos os
estilos que colocam todo mundo para
dançar. Av. Cel. Cirilo Lopes de Morais,
Qd. 12, Lt. 12, Bairro Turista.

BOULEVARD CHOPE BAR

Com ambiente descontraído, a choperia
anima as noites com música ao vivo e
transmissão de jogos de futebol. Para
acompanhar o chope bem gelado, o menu
se inspira na tradicional cozinha goiana,
com um charmoso toque gourmet.
Av. Cel. Cirilo Lopes de Moraes, 420,
Bairro Turista. $

CHARLOTTE ESPETO
E BURGER

São de comer com os olhos os fartos
hambúrgueres artesanais servidos na
casa. Quem prefere os lanches mais
compactos, fica feliz com o smash
burger, de carne fininha. Espetinhos
variados também recheiam o menu e,
para acompanhar, nada melhor
que uma caneca de chope trincando.
R. do Turismo, esquina com Alameda
das Termas, Bairro Turista. $

PICANHA NA BRASA

Em um ambiente familiar e com noites
de música ao vivo, você prova mais de
20 tipos de carne preparadas na brasa,
como costela, fraldinha e picanha. No
bufê, há saladas, pratos quentes e até
comida japonesa. R. Pedro Branco de
Souza, 241, Centro. $$$

CANECAS DE CHOPE

CHURRASCO
FOTOS: SHUTTERSTOCK/IMAGENS ILUSTRATIVAS
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THERMAS PRIVÉ

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
CENTRO Você aproveita a

infraestrutura completa de serviços,
comércio, bares e restaurantes.

de restaurantes e bares. Por isso, é
conhecido como o centro turístico da
cidade. Fica a 1 km do Centro.

BAIRRO BANDEIRANTES

JARDIM BELVEDERE É tranquilo

Os restaurantes e bares continuam
próximos do seu hotel, já que o Centro
fica a apenas 800 m.

este bairro residencial, que fica a apenas
1 km do Centro.

FAZENDA SANTO ANTÔNIO
DAS LAGES Se você quer descansar

BAIRRO TURISTA É a pedida

para quem quer estar perto dos
principais parques aquáticos, além

para valer, aposte nesta tranquila região, a
9 km do Centro e à beira do Lago Corumbá.

PRIVÉ PRAIAS DO LAGO ECO RESORT
FOTOS: DIVULGAÇÃO

20

HOTÉIS

Os melhores hotéis de cada categoria, monitorados constantemente
pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade. A maioria conta
com deliciosas piscinas de águas quentes.
Café da manhã incluído

Regime opcional entre café da manhã, meia pensão ou pensão completa

Regime opcional entre café da manhã ou meia pensão
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Estacionamento pago
Entrada gratuita para algum parque aquático

CONFORTÁVEL

SIMPLES

PRIVÉ BOULEVARD SUITE HOTEL
Basta atravessar a rua para chegar
ao parque aquático Clube Privé,
que faz parte do mesmo grupo
do hotel. O acesso é livre para lá
e também para o Water Park, que
fica a poucos passos de distância,
e o Náutico Praia Clube, para
onde você tem direito a transporte
gratuito. De volta ao hotel, vale
aproveitar um happy hour na
choperia anexa. A hospedagem
é gratuita para duas crianças de
até 12 anos acompanhadas dos
pais. Cliente com cartão CVC Itaú
tem 5% de desconto no almoço e/ou
jantar, decoração especial e mimo no
apartamento. R. do Balneário, qd. 10,
lt. 19, s/nº, Bairro Turista.

PRIVÉ ATRIUM THERMAS RESIDENCE
SERVICE Parte do Grupo Privé, o hotel
fica no ponto mais alto do Bairro
Turista, o que garante uma bela vista
panorâmica da cidade. Em estilo flat,
os apartamentos oferecem cozinha
americana com micro-ondas. O acesso
é gratuito e ilimitado aos parques
aquáticos Water Park, Clube Privé e
Náutico Praia Clube. A hospedagem
é gratuita para duas crianças de
até 12 anos acompanhadas dos
pais. Cliente com cartão CVC Itaú
ganha 5% de desconto no almoço e/ou
jantar, decoração especial e mimo no
apartamento. Av. Cel. Cirilo Lopes de
Morais, 2, Qd.33, Lt.1, Bairro Turista.

GOLDEN DOLPHIN EXPRESS Sem sair
do hotel, que fica no Jardim Belvedere,
você aproveita o conjunto aquático com
cinco piscinas, incluindo uma infantil
e um toboágua. São só cinco minutos
de carro até o Centro. Av. Elias Bufaiçal,
Gleba 1, s/nº, Jardim Belvedere.

THERMAS PRIVÉ É
só uma quadra até o
Water Park, ao qual você
tem acesso gratuito e
ilimitado, assim como ao Clube
Privé e ao Náutico Praia Clube. Sem
sair do hotel, que fica na melhor
localização de Caldas Novas, você
pode agendar uma massagem
ou curtir piscinas com atrações
para as crianças, como toboágua
em forma de concha e gruta com
cascata. A hospedagem é gratuita
para duas crianças de até 12 anos
acompanhadas dos pais. R. do
Balneário, Qd. 10, Lt. 19, s/nº,
Bairro Turista.

HOT STAR PLAZA Você fica bem
localizado, no Bairro Turista, e
aproveita a estrutura de lazer do hotel,
com recreação, piscinas e parque
infantil. De quebra, tem acesso livre ao
parque aquático Caldas Park, que tem
amplas piscinas de águas termais,
ofurô, toboáguas radicais e parque
infantil. R. Dona Francisca Alla Cunha,
Qd. 8, Lt. 3, Bairro Turista.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo do
hotel, benefícios como entrada
antecipada e saída em horário
estendido dos apartamentos,
upgrade de categoria, mimos
especiais e muito mais. Consulte
condições e disponibilidade dos
hotéis participantes.
PRIVÉ RIVIERA PARK HOTEL

PRIVÉ RIVIERA PARK
HOTEL Além de ter acesso
gratuito e ilimitado aos
parques Water Park, Clube
Privé e Náutico Praia Clube, você se
diverte nas 15 piscinas deste que é
considerado o maior hotel de águas
termais do Brasil. Um belo diferencial
é o spa, perfeito para relaxar com
tratamentos especiais. A hospedagem
é gratuita para duas crianças de até
12 anos acompanhadas dos pais.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha
5% de desconto no almoço e/ou
jantar, decoração especial e mimo no
apartamento. Av. Cel. Cirilo Lopes de
Morais, Qd. 27, Lt. 1/18, Bairro Turista.

TAIYO THERMAS HOTEL É gostoso ficar
curtindo o dia à beira da piscina ou no
ofurô ao ar livre com hidromassagem.
A equipe de recreação tem atividades
para adultos e crianças se divertirem
bastante. Outra facilidade para os pais é
a copa do bebê. Além de tênis, aqui você
também pode jogar gueitebol, esporte
em que, usando um taco, as bolas devem
ser direcionadas através de um arco no
chão. R. Presidente Castelo Branco, Qd. 24,
Lt. 1/20, s/nº, Bairro Turista.

POUSADA DO IPÊ Em pleno Bairro
Turista, você se hospeda em chalés
rodeados por ampla área verde, que tem
circuito de caminhada, quadra de tênis e
até lago para pesca. E ainda se esbalda
em seis piscinas. Av. Dr. João de Araújo
Castro, Quadra Total, Lt. 1, s/nº, Centro.

GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL É
completa a estrutura de lazer deste hotel
localizado no Jardim Belvedere: a família
toda curte o conjunto aquático com nove
piscinas e toboáguas, diverte-se com as
atividades de recreação e se exercita na
quadra poliesportiva. Av. Elias Bufaiçal,
Gleba 1, s/nº, Jardim Belvedere.

LAGOA QUENTE HOTEL Você
frequenta quantas vezes quiser
o Lagoa Termas Parque, bem
em frente, e ainda aproveita
o conjunto aquático exclusivo do hotel,
com ofurôs e bar molhado. As crianças
gastam as energias na piscina infantil, na
brinquedoteca e na quadra poliesportiva.
Para facilitar a vida, todos os apartamentos
contam com micro-ondas. Av. Lagoa
Quente, 5, St. Lagoa Quente.
POUSADA DO IPÊ
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MUITO CONFORTÁVEL

PRIVÉ ILHAS DO LAGO ECO RESORT
Você fica pertinho do Lago Corumbá,
curtindo o clima tranquilo da Fazenda
Santo Antônio das Lages. Além do
conjunto aquático do próprio hotel, você
ainda acessa livremente o Water Park,
o Clube Privé e o Náutico Praia Clube.
A hospedagem é gratuita para duas
crianças de até 12 anos acompanhadas
dos pais. Cliente com cartão CVC Itaú
ganha 5% de desconto no almoço e/ou
jantar, decoração
especial e mimo no apartamento.
Av. Caminho do Lago, 4.600, Fazenda
Santo Antônio das Lages.

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.

PRIVÉ PRAIAS DO LAGO
ECO RESORT Nada melhor
que relaxar nas piscinas
quentinhas curtindo a
brisa fresca que sopra do Lago
Corumbá. Neste hotel novinho em
folha, inaugurado em 2021, você ainda
desfruta de um centro gastronômico,
cinema, brinquedoteca e equipe de
recreação. E pode ir sempre que
quiser ao Water Park, ao Clube Privé
e ao Náutico Praia Clube, com ingresso
e transporte gratuitos. A hospedagem
é gratuita para duas crianças de até
12 anos acompanhadas dos pais.
Av. Caminho do Lago, Gleba 4,
Jardim Interlago.

PRIVÉ ALTA VISTA THERMAS RESORT

PRIVÉ ALTA VISTA THERMAS RESORT
As acomodações em estilo flat, com
divisão entre quartos, sala e cozinha, são
muito práticas e confortáveis para toda
a família. Na área de lazer, a estrutura
é de um verdadeiro resort urbano, com
conjunto aquático próprio e até cinema.
Isso quando você não estiver curtindo o
acesso gratuito e ilimitado ao Water Park,
ao Clube Privé e ao Náutico Praia Clube.
A hospedagem é gratuita para duas
crianças de até 12 anos acompanhadas
dos pais. R.1, s/nº, Qd. 68, Lt.1, Bairro
Turista.

PRIVÉ ILHAS DO LAGO ECO RESORT
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PIAZZA DIROMA
O mais novo hotel do grupo diRoma fica
a apenas 400 m do Acqua Park, ao qual
o acesso é ilimitado. Se resolver passar o
dia no hotel, também há piscina própria.
Os apartamentos são amplos, ideais para
quem viaja em família, e a copa do bebê
facilita a vida dos pais. R. São Carlos, Qd.
11, Lt. 4R, Solar de Caldas.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h
Clientes CVC têm a vantagem
de entrar mais cedo ou sair mais
tarde em alguns hotéis.

BEST WESTERN SUITES LE JARDIN
CALDAS NOVAS Este hotel no bairro
Bandeirantes, a cinco quadras do
Centro da cidade, tem tudo o que você
precisa para curtir férias relaxantes
e empolgantes. São quatro piscinas,
incluindo uma coberta, uma prainha
para as crianças, ofurô e várias outras
diversões aquáticas. As quadras de tênis
e poliesportivas ajudam a manter os
exercícios em dia. R. Machado de Assis,
555, Bandeirantes.

THERMAS DIROMA Você fica
bem de frente para o Acqua
Park, ao qual tem livre acesso.
O hotel também dispõe
de estrutura de lazer própria, com
15 piscinas, três toboáguas, quadras
esportivas e recreação monitorada.
Na hora de relaxar, você curte o bar
molhado e as duchas termais. R. São
Cristóvão, 1.110, Solar de Caldas.

BEST WESTERN SUITES LE JARDIN CALDAS NOVAS

Café da manhã incluído

Regime opcional entre café da manhã, meia pensão ou pensão completa

Regime opcional entre café da manhã ou meia pensão
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Estacionamento pago
Entrada gratuita para algum parque aquático

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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CALDAS NOVAS
COMBINA COM...
PIRENÓPOLIS

Conhecida por suas belas cachoeiras e reservas ecológicas,
a cidade é um ótimo destino para fazer rafting e boia-cross.
Também é imperdível passear pelo belo Centro Histórico
preservado, que fica ainda mais animado durante a Festa
do Divino e as Cavalhadas. Essas festividades acontecem
cerca de 50 dias depois da Páscoa e estão entre as
manifestações folclóricas mais tradicionais do Brasil, que
têm até duelo de cavaleiros. Fica a 290 km de Caldas Novas.

RIO QUENTE

TRINDADE

A cidade, que antes fazia parte da
vizinha Caldas Novas, recebe mais
de 1,3 milhão de turistas por ano. O
“segredo” do sucesso é o maior rio
de águas quentes do mundo, que
corta a cidade com temperatura
média de 38 °C. A grande estrela é
o Rio Quente Resorts, o complexo
do parque aquático Hot Park, onde
fica a Praia do Cerrado, maior praia
artificial do mundo com água termal.
Fica a 30 km de Caldas Novas.

A cidade, vizinha à capital,
Goiânia, recebe muitos
peregrinos em seu Santuário
Basílica do Pai Divino Eterno.
As romarias são mais
frequentes durante a Festa
do Divino Pai, que acontece
no primeiro domingo de julho.
É quando acontecem missas,
novenas, vigílias e um desfile
de carros de boi, chamado
Romaria dos Carreiros. Fica a
196 km de Caldas Novas.

BRASÍLIA

A capital do Brasil enche os olhos com a
arquitetura arrojada de Oscar Niemeyer
e o urbanismo de Lucio Costa, que
conferem ao Plano Piloto o formato de
um avião, quando visto de cima. Do chão,
você se deslumbra com o traçado único
dos prédios públicos, cheios de curvas
e ângulos surpreendentes. Construída
em 1960, no governo do presidente
Juscelino Kubitschek, a cidade ainda
possui ótimos restaurantes, reservas
florestais, cachoeiras e muita diversidade
cultural. Fica a 350 km de Caldas Novas.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...

FOTO: NÁUTICO PRAIA CLUBE / PABLO REGINO/MTUR

• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
CVC 24h: 3003-2977

26

27
NÁUTICO PRAIA CLUBE
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Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

