www.voyageturismo.com.br

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

Foz do Iguaçu
Data: 31/10/2019 à 04/11/2019
Saída: Rio Grande: Posto Buffom da Neto às 12h (meio dia) - Pelotas: 13h Mercado Público (Pela
Rua XV)
Valor: R$ 650,00 à vista ou 6x de R$ 110,00

1º Dia – Pelotas x Foz do Iguaçu – Apresentação nos locais 15 min. antes, embarque em ônibus
especial via Canguçu, Santa Maria.
2º Dia - Foz do Iguaçu – Chegada prevista pela manhã, direto ao hotel (acomodações em aptos
duplos ou triplos). Restante do dia livre. Opcional de traslados de VAN até Ciudad Del Este, para
compras nos Shoppings. A noite jantar com o grupo. (opcional)
3º Dia – Foz do Iguaçu – Após o café-da-manhã, saída para conhecermos o maior conjunto de
quedas d’água do mundo, “CATARATAS DO IGUAÇÚ”, onde faremos um passeio no parque e
pelas passarelas entre as quedas d’água (opcional). Visitaremos o Parque das Aves (opcional) e
também a maior Hidrelétrica do mundo, “Hidrelétrica de Itaipú” (opcional). À noite sugerimos
um Jantar com Show na cidade de Foz do Iguaçú.
4º Dia – Foz do Iguaçu – Manhã livre, às 09hs desocupação do hotel e início da viagem de
retorno.
5° Dia – Pelotas – Chegada em Pelotas/ Rio Grande e fim de nossos serviços.

Itens inclusos:
- Transporte em ônibus Leito turismo;
- 2 pernoites com café da manhã;
- Guia acompanhante;
- Serviço de bordo.

Obs: O transporte até Ciudad Del Este será feito em vans direto do hotel e é opcional.

Salientarmos da necessidade do registro da mercadoria comprada na Ponte Internacional e a
cota máxima de US$ 300,ºº por pessoa. Sendo que a Empresa não se responsabiliza por
possíveis excessos de bagagens ou limites de cota.

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.

