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

www.voyageturismo.com.br

Litoral Catarinense 2022
Data: 22/01/2022 à 29/01/2022
Saída: Cassino: 21:00h – Rio Grande 22:00h – Pelotas 23:00h
Valor: R$ 1.590,00 à vista ou 10x de R$ 178,00

01°dia: Chegada prevista para as 11:00hrs da manhã diretamente em Brusque. Tempo livre para
almoço e compras. Check in no hotel a partir das 14:00hrs. Restante do dia livre para descanso em
Balneário Camboriú.
02° dia: Saída as 09:30hrs da manhã para a Praia de Bombinhas (incluso no pacote), transporte em
nosso ônibus.
Onde o grupo permanece na praia até as 17:00hrs. Retornamos ao hotel e restante do dia livre.
03° dia: Dia Livre. Sugerimos passeio opcional a Praia de Laranjeiras, através de passeios de escuna
ou de teleférico (opcional e não incluso). Concorrida, a pequena enseada cercada de mata Atlântica
tem águas calmas e estrutura de bares.
A noite sugerimos ida ao complexo Cristo Luz (não incluso).

04° dia: Saída as 09:30hrs da manhã para a Praia de Canasvieiras (incluso no pacote), transporte em
nosso ônibus.
Onde o grupo permanece na praia até as 17:00hrs. Retornamos ao hotel e restante do dia livre.

05° dia: Dia Livre, sugerimos ida ao Oceanic Aquarium ou na Fg Big Wheel (não incluso).
06° dia: Saída as 09:30hrs da manhã para a Praia de Itapema (incluso no pacote), transporte em
nosso ônibus.
Onde o grupo permanece na praia até as 17:00hrs. Retornamos ao hotel e restante do dia livre.
07° dia: Check out as 11:30hrs e desocupação dos apartamentos, onde damos início a nossa viagem
de retorno.

Itens inclusos:
Incluso no pacote:
06 diárias de hotel em Balneário Camboriú

06 cafés da manhã
01 dia de passeio na praia de Itapema
01 dia de passeio na praia de Canasvieiras
01 dia de passeio na praia de Bombinhas (incluso a van)
Shopping em Brusque
Coordenador de viagem
Transporte em ônibus leito turismo
Serviço de bordo

Opcionais: Cristo Luz – Praia de Laranjeiras – Beto Carrero – Oceanic Aquarium – FG Big Wheel

Investimento por pessoa:
Em apartamento duplo: R$ 1690,00 no carnê até a viagem ou 10x189,00
Em apartamento triplo: R$ 1590,00 no carnê até a viagem ou 10x178,00
Até 04 anos no colo é FREE.
De 05 a 06 anos com banco paga R$1180,00 em dinheiro ou 10x 132,00 ( com 2 adultos pagantes )

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.

