www.voyageturismo.com.br

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

Termas do Gravatal
Data: 21/09/2020 à 25/09/2020
Saída: Rio Grande 04hs (RODOVIARIA) - Pelotas 05hs (PREFEITURA)
Valor: R$ 1.650,00 à vista ou 6x de R$ 290,00

1º DIA: Rio Grande / Pelotas / Gravatal: Saída em ônibus leito-turismo Kopereck, guia acompanhante
durante o percurso. Chegada ao Hotel prevista para ás 14:30hs, distribuição dos quartos em apts.
duplos e triplos com regime de pensão completa (café da manha, almoço, café da tarde e janta).
Restante do dia livre para atividades de lazer.
2º AO 4º DIA: Gravatal. Dias inteiramente livres para aproveitarmos da infra-estrutura do Hotel e da
cidade, que vai desde as piscinas quentes de águas minerais com propriedades terapêuticas, piscina
coberta, quadra de esportes, recreação, hidroginástica. Temos opcionais a algumas cidades vizinhas
como São Martinho, Laguna e a famosa Serra do Rio do Rastro. Além disso, dispõem de área
comercial com malhas e artesanatos.
5ºDIA: Gravatal / Pelotas / Rio Grande: Manhã livre. Após o almoço, saída do hotel e viagem de
retorno a Pelotas/Rio Grande, com chegada prevista á noite, final de nossos serviços.

Itens inclusos:
Transporte em ônibus Kopereck, quatro noites de hotel com pensão completa e guia acompanhante
durante o percurso.

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.

