www.voyageturismo.com.br

Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131
Rio Grande
Rua Marechal Floriano, 455 - Centro
(53) 3232.1017

Curitiba com passeio de trem pela serra
do mar
Data: 22/07/2021 à 25/07/2021
Saída: Cassino: 19:00hrs Rio Grande - 20:00hrs Pelotas - 21:15h
Valor: R$ 780,00 à vista ou 10x de R$ 87,00

1º Dia – Rio Grande / Pelotas / Curitiba:Apresentação no local combinado para embarque com 10min
de antecedência. Para darmos inicio a nossa viagem com destino a Curitiba, com paradas para
refeições até o nosso destino.

02° dia/ Curitiba: Chegada em Curitiba por volta de 11:30hrs da manhã, tempo livre para almoço.
Check-in a partir das 14:00hrs. Restante do dia livre para desfrutar da capital Paranaense. A noite
sugerimos um jantarbairro Santa Felicidadeno restaurante Madalosso, que preserva muito da cultura
trazida pelos imigrantes italianos a Curitiba. (OPCIONAL e não incluso
)(http://www.madalosso.com.br/).

03° dia/Curitiba: Saída as 09:00h para começar nosso city tour pelos pontos turísticos de Curitiba com
guia local, entre estes passeios estão: Museu Niemeyer, Jardim Botânico, Ópera de Arame, Parque
Tanguá e outros.

04° dia/ Curitiba/Morrestes / Rio Grande: Check-out do hotel as 07:05hrs, após colocação das malas
no ônibus, seguimos para a Estação do Trem para embarcar numa viagem de Trem de 110km
viajando pela maior aérea preservada de Mata Atlântica do Brasil e por uma ferrovia com 130 anos de
história.
O Trem da Serra do mar Paranaense parte de Curitiba rumo a cidade de Morretes e são
aproximadamente 3horas e meia de viagem.
Chegando em Morretes vamos almoçar uma comida típica da Região.
Após almoço viagem de regresso a Rio Grande, chegada no próximo dia pela manhã.

Foi um prazer ter você conosco, até a próxima!

* A ordem dos passeios poderá sofrer alterações para melhor aproveitamento.
*Para pagamentos parcelados na agência em dinheiro, o valor total da viagem deve estar pago até 10
dias antes do embarque.

Itens inclusos:
02 pernoites de hotel (Roochelle)

02 cafés da manhã

01 Ingresso do passeio de Trem pela Serra do

M ar- Curitiba x Morretes
City tour pelos pontos turísticos de Curitiba

com guia local (citados abaixo)
Transporte em ônibus leito turismo com serviço de bordo

Coordenador durante toda a viagem.

Observações
Garantia de saída deste roteiro com mínimo de 20 passageiros pagantes.
É INDISPENSAVEL para esta viagem o passageiro portar a carteira de IDENTIDADE em ótimas
condições.
Garantia de lugar mediante sinal de 30% do valor do pacote.
Desistência do pacote antes de 30 dias da saída da viagem multa de 50% do valor do pacote, pós
este período multa de 70% do valor deste pacote.

Este pacote é com apartamentos a compartir em duplos ou triplos. Quarto com cama de casal sujeito
a disponibilidade do hotel.
Solicite SEGURO de viagem pessoal, pois o mesmo é OPCINAL.
O roteiro pode ser alterado sem prévio aviso, dependendo das condições climáticas do destino. E em
caso de estender o período da viagem as diárias extras de hospedagem são por conta do passageiro.
Menor de 18 anos desacompanhado de um dos tutores (pais), só poderá viajar com autorização em
cartório.

