www.voyageturismo.com.br

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

Litoral Catarinense - Camboriú
Data: 05/01/2020 à 12/01/2020
Saída: Rio Grande 22 Hs - Posto Bufon e Pelotas 23 Hs - Prefeitura de Pelotas
Valor: R$ 1.690,00 à vista ou 6x de R$ 299,00

1º DIA – RIO GRANDE/ PELOTAS/ CAMBORIÚ: Apresentação do grupo para embarque em ônibus
de turismo e acompanhamento de guia com para empreendermos viagem a Camboriú.
2º DIA – CAMBORIÚ: Chegada diretamente ao hotel (acomodações em aptos duplos ou triplos).
Restante do dia livre. Acomodação dos apartamentos pós 15Hs.
3º DIA – CAMBORIÚ: Dia inteiramente livre. OPCIONAL passeio de escuna até Laranjeiras.
4º DIA – CAMBORIÚ: Saída pela manhã para visitar a praia de Itapema.
5º DIA – CAMBORIÚ: Dia livre. OPCIONAL Beto Carrero World, levamos tendo no mínimo 10
passageiros pagantes.
6º DIA – CAMBORIÚ: Dia livre. À noite OPCIONAL subida até o Cristo Luz, de onde teremos uma
visão magnífica da cidade de Camboriú.
7º DIA – CAMBORIÚ: Dia inteiramente livre. (Passeio opcional a Brusque para compras)
8º DIA – CAMBORIÚ/ PELOTAS/ RIO GRANDE: As 09Hs retorno para Pelotas/Rio Grande. Chegada
à noite e fim de nossos serviços.

Itens inclusos:

CONDIÇÕES GERAIS: Transporte em ônibus leito turismo,
acompanhamento de guia, 6 noites de hotel em
CAMBORIÚ com café da manhã e jantar. Ingressos em
lugares a serem visitados não inclusos.
A ordem do roteiro poderá ser alterada sem prévio aviso dependendo das condições climáticas
e para melhor aproveitamento do grupo. Solicite seu seguro de viagem opcional.
Garantia de lugar somente mediante pagamento de sinal. Saída confirmada com grupo mínimo
de 25 passageiros. Ocupação de aptos, na chegada a partir das 15hs, e no dia da saída
desocupar o apto até ás 09hs. Camas de CASAL sujeito a disponibilidade do hotel.
Cancelamentos: feitos até 10 dias antes do embarque devolução integrais. Após multa de 50%
do valor total do pacote

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.

