DADOS DA VIAGEM:
Destino:

Passeio de Maria Fumaça de Campinas até Jaguariuna

Cidade/UF:

Campinas/SP

Partida/Retorno:

26/01/2019 - 26/01/2019

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM:
Chegada prevista em Campinas ás 09:30
Nos apresentaremos na Estação de Trem Anhumas, o nosso passeio terá duração de
aproximadamente 2 horas de duração, durante todo o passeio, você receberá todas as
informações referente a história da Maria Fumaça e caracteristicas do trajeto.
Se você, é apaixonado por Locomotivas a Vapor, irá ao lugar certo, nos dias de passeios regulares
(sábados e domingos), os trens serão tracionados também por locomotivas a vapor, em alguns
trechos e ao longo do passeio você poderá conhecer duas ou três locomotivas diferentes todas
em operação.
Antes do embarque, você será convidado a conhecer o funcionamento da Locomotiva a Vapor,
um de nossos monitores fará a explicação de como ela funciona, verá a lenha queimando,
entenderá, o movimento das braçagens a importância da areia nas ferrovias e conhecerá seu sino
e apito em funcionamento.
Agora sim ? Todos a Bordo !!! que o seu passeio começa agora, você vai viajar pelos antigos trilhos
da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, ao longo da viagem você receberá instruções dos
nossos monitores, sobre a história da Mogiana, maria fumaça, sobre as fazendas, estações entre
outras informações.
Durante o passeio você receberá a visita das nossas lindas e simpáticas ferromoças, que lhe trarão
uma infinidade de lembranças do passeio, (camisetas, livros, dvds, canetas, broches, quepes entre
outros ?), uma forma de você levar uma lembrança do passeio.
Além das ferromoças temos também o ?seu? Salvador nosso sorveteiro, que traz deliciosos
sorvetes que fazem a alegria da criançada.
Tudo isso enquanto o trem prossegue sua viagem ?balançando? pelos trilhos ? E por falar nisso
que tal balançar o ?esqueleto? ? você será visitado pelo Trio Maria Fumaça um animado grupo
que vai lhe trazer musicas como ?Trem das Onze? entre outros clássicos da musica brasileira.
Fique a vontade para cantar e dançar pois o trem é nosso mas a diversão é toda sua !
Bateu aquela fome ! relaxe ? venha conhecer nosso carro restaurante ! nos trens de Percurso
Completo sempre acompanham um ou dois carros restaurantes e neles você vai encontrar
lanches, salgadinhos, chocolates, água, refrigerantes, sucos e aquela cervejinha geladinha !.
Compre seus alimentos e consuma-os a vontade, sentados a mesa enquanto aprecia a paisagem
rural, pois o trem não para ! Mas se preferir ficar no seu carro, não tem problema, nosso
Ferromoço vai até você. E não se preocupe com dinheiro, o restaurante aceita cartões de crédito e
débito.
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Ao longo da viagem você irá conhecer, seis estações sendo cinco já restauradas e uma
aguardando um patrocínio para seu restauro. São elas:
Anhumas, Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado, Carlos Gomes e Jaguariuna;
Chegando em Jaguariúna, encerramos as atrações do trem mas não a diversão, agora você
poderá conhecer a linda estação de Jaguariúna, conhecida como a ?Estrela da Mogiana? uma
estação muito charmosa e importante, de onde partiam os trens para o ramal de Pedreira.
Uma ótima dica !!! não deixe de visitar a feira de artesanato. com ótimas lembranças para você
levar para casa, não deixe de provar a Cachaça Artesanal e as deliciosas opções de pratos rápidos:
Pastel, Bolinho de bacalhau, pão de queijo a tapioca. Tudo isso com um suco, caldo de cana ou
água de coco. Tudo isso servido rapidamente para você aproveitar sua parada ao máximo.
Em seguida, seguiremos para o restaurante para o Almoço, (Não incluso).
Após o almoço, seguiremos para a cidade das Porcelanas, Pedreira/SP, Pedreira é conhecida
como ?Capital da Porcelana? devido a sua forte economia ter sido baseada na venda de artigos
de porcelana.
Localizada no Circuito das Águas Paulista, a cidade é conhecida como ?Capital da Porcelana?
devido a sua forte economia ter sido baseada na venda de artigos de porcelana. Com mais de 500
lojas especializadas na venda desses produtos instaladas em pontos de fácil acesso, os lojistas
atendem ao público inclusive nos finais de semana e feriados. No comércio da cidade é possível
encontrar: louças, porcelanas, vidros, artigos em madeira, alumínio, gesso, resina, peças artísticas,
utilitárias e de decoração e lembranças para aniversário. Além das Compras, Pedreira tem suas
atrações turísticas, como: Zoobosque, Complexo Turístico Morro do Cristo, Museu Histórico,
Museu da Porcelana, Observatório Astronômico, Feira de Arte e Artesanato.O Turista pode
usufruir das delícias artesanais do campo e conhecer todos os passos da produção de: queijos,
compotas, geleias, licores, massas e diversos artesanatos.
Horário de saída de Pedreira para regresso a São Paulo/SP ás 18:00, com chegada prevista às
20:30
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