“CIDADES ILUMINADAS”
Essa é a época do ano que considero a mais linda.Pelo simbolismo e
religiosidade da mensagem natalina que nos fazem refletir sobre a dádiva de
viver, e pela beleza que enfeita as cidades brasileiras, deixando-as ainda mais
atrativas. Grande movimentação de turistas nas ruas, feiras, bares que
viajaram por diversos motivos, sendo alguns deles: Visitar familiares,
conhecer outros lugares, viajar a negócios, e outros. Principalmente nessa
época do ano o que irão encontrar é um cenário bem característico, unindo as
potencialidades locais aos detalhes dos enfeites de Natal.
Alguns centros turísticos apresentam programações especiais para o
natal, como é o caso do Rio Grande do Sul, quem tem a oportunidade de
passar por lá, pode assistir a shows emocionantes, assim com em Campos do
Jordão que se destaca pela luminosidade em suas ruas e vitrines, com neve
artificial para encantar o turista, podendo vislumbrar a grandeza da região no
pico de Itapeva, a ducha de prata, o Morro do elefante, e um bondinho a
disposição para aqueles que curtem apreciar a paisagem em outros ângulos, a
luxuosa Capivari com lojas requintadas e variedade gastronômica, tudo isso
envolto à uma diversidade de cores contidas nas luzes do Natal, sem contar o
clima típico, favorecendo o envolvimento do turista com a cidade.
O que realmente emociona e chama a atenção, indiferente do lugar que
você vai passar o Natal, é esse espírito representado muito bem nas casas,
tornando-se forte atração e ponto de parada, suas luzes ficam tão
sobressaltadas despertando o interesse por essa arte que encanta. Aonde quer
que você esteja, aproveite para encher seus olhos e alma de luz... A luz do
Natal, A luz da Salvação.

Que seu Natal seja abençoado e que sua viagem pelos dias de
2004, ofereça os roteiros mais agradáveis, deixando-lhe muito feliz!
Boas festas
Patrícia Quintiliano, aluna
do 3º ano de Turismo da
Faculdade Marechal
Rondon.

