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

www.voyageturismo.com.br

Missões
Data: 24/10/2020 à 25/10/2020
Saída: Rio Grande: 03h (Posto Buffon) / Pelotas: 04h (HSBC)
Valor: R$ 370,00 à vista ou 3x de R$ 125,00

1° DIA: Pelotas / São Miguel das Missões: Saída em torno das 04h00min de Pelotas, seguindo viagem
para São Miguel das Missões com paradas técnicas oportunas. Chegada para almoço (não incluso),
Posteriormente ocupação dos aptos e restante do tempo livre. Ao final da tarde (16h00min), visita ao
sitio arqueológico São Miguel Arcanjo, visita ao Museu das Missões, junto ao sítio arqueológico, que
com suas esculturas e peças guaranis formam uma das mais ricas coleções da arte sacra do Brasil,
visita aos artesanatos e a partir das 20h00min assistiremos o imperdível Espetáculo de SOM e LUZ,
que conta a saga dos Padres Jesuítas e Índios Guarani, habitantes da Região Missioneira nos séculos
XVII e XVIII, com duração de 48 minutos, onde poderá vivenciar o nascimento, desenvolvimento e
destruição de um povo. Janta (não incluso) e retorno ao hoteL ao hotel.
2° DIA: São Miguel / Santo Ângelo / Pelotas: Saída após café da manhã para Santo Ângelo para visita
aos principais atrativos turísticos destacando a imponente Catedral Angelopolitana, construída a
partir de 1929, visita próximo daliao Museu Municipal, o acervo preserva evidências de várias etapas
da história regional. Almoço (não incluso), após damos início a nossa viagem de retorno, até a
próxima!

Itens inclusos:
●

●

●

●

●

Ônibus leito categoria turismo;
Serviço de bordo;
1 noite de hotel com café da manhã, Tenondé Parque Hotel;
Guia Mtur acompanhante;
Guia local.

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.

