Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131

www.voyageturismo.com.br

Fazzenda Park – Férias 2022
Data: 17/01/2022 à 21/01/2022
Saída: Cassino: 21:00hs – Rio Grande 22:00hs – Pelotas 23:30h
Valor: R$ 1.980,00 à vista ou 12x de R$ 165,00

Atrações para aproveitar com a família e amigos:
• Trilha ecológica; Passeio a cavalo e charrete; Pescaria;
• Passeio de bicicleta;
• Salão de Jogos; Quadra de Esportes;
• Cancha de Bocha;
• Playground;
• Pedalinhos; Stand up
• Equipe de recreadores que agendam atividades durante todo o dia;
• Piscinas externas; Jacuzzis internas e externas;
• Academia;
• PISCINA AQUECIDA E COBERTA
Refeições (inclusas na diária):
• Jantar (20h:00min – 21h:30min)
• Café da manhã (08h:00min – 09h:30min)
• Chopp liberado na beira da piscina (Bar piscina) 09:00 – 14:00 hr a vontade
• Petisco na piscina (11h:00min – 12h:00min) – durante o petisco servimos Chopp, caldo de cana e
caipirinha a vontade
• Almoço (12h:00min – 13h:30min)
• Café colonial (16h:00min – 17h:30min)

Itens inclusos:
03 diárias de hotel com 05 refeições diárias
Transporte em ônibus leito turismo, guia acompanhante e serviço de bordo.
Acompanhe abaixo o que o Fazzenda te proporciona.

Investimento por pessoa:

Em apartamentos single: 12x227,00 Parcelado sem juros nos cartões de crédito.

Em apartamentos duplos: 12x165,00 Parcelado sem juros nos cartões de crédito.
Em apartamentos triplos: 12x153,25 Parcelado sem juros nos cartões de crédito.
Crianças até 02 anos é FREE no colo.
Crianças de 03 a 05 anos no colo: R$ 390,00
Crianças de 6 a 12 anos c/ banco: R$ 790,00

* crianças acompanhado de 2 adultos no mesmo apto. *
*A vista 3% de desconto. Para pagamentos parcelados na agência em dinheiro, o valor total da
viagem deve estar pago até 10 dias antes do embarque.
* Parcelamento até 12x com parcela mínima de 200,00.

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.

