CURITIBA
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

3 DIAS
2 NOITES

15/03/2019
17/03/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Conheca as maravilhas de Curitiba neste pacote de viagem.

ITINERÁRIO
1º DIA - 15/03/2019 - PORTO ALEGRE/ CURITIBA
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho para embarque no voo com destino a Curitiba.
Chegada em Curitiba. City tour visitando os principais pontos turísticos de Curitiba, como a
Ópera de Arame, Jardim Botânico, Universidade Livre do Meio Ambiente e outros. Após,
hospedagem no hotel. Noite Livre.
2º DIA - 16/03/2019 - CURITIBA / MORRETES / CURITIBA
Café da manhã. Após, passeio de trem pela Serra do Mar, uma arrojada obra da engenharia
nacional sobre a encosta da serra, com 13 túneis e 41 pontes e viadutos metálicos, em meio
às belíssimas reservas da mata atlântica. Chegada em Morretes, cidade histórica fundada
pelos jesuítas em 1733. A cidade conserva construções coloniais bem preservadas, além de
oferecer o melhor da culinária paranaense, o barreado acompanhado da boa e única
cachaça de banana fabricada no país. Após retorno para Curitiba e almoço (não incluso).
Tarde livre. A noite Transfer para o restaurante Madalosso, maior restaurante da América
latina, para jantar (incluso). Após retorno para o hotel.
3º DIA - 17/03/2019 - CURITIBA / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Manhã livre. Em horário oportuno, transfer para o Aeroporto de Curitiba
para embarque no voo com destino a Porto Alegre. Chegada. Até a próxima viagem!

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica desde Porto Alegre;
Traslado In e Out em Curitiba;
02 noites de hospedagem com café da manhã em Curitiba;
Guia acompanhante;
Passeio Panorâmico com assistência de Guia Local em Curitiba;
Passeio de trem em vagão turístico Curitiba /Morretes;
01 Jantar no Restaurante Madalosso;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Victoria Villa Hotel

CIDADE

CATEGORIA

Curitiba

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 18.02.2019

ENTRADA DE R$309,00

ENTRADA DE R$353,00

+9X DE R$108,00

+9X DE R$128,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$1.285,00

TOTAL: R$1.505,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não inclui: Despesas de caráter pessoal; Refeições e bebidas não constantes como inclusas;
Ingressos nos locais visitados; Gorjetas; Demais itens não constantes como “Inclusos”.
Saída garantida com mínimo 30 passageiros;
Para embarque é necessária apresentação de documento de identidade válido (Brasileiros
podem embarcar com a carteira de identidade em bom estado de conservação e emitida há
menos de 10 anos ou passaporte com validade mínima de 06 meses);
Sem prejuízo das multas contratuais cabíveis, a cia aérea cobra multa em caso de
cancelamento e pedido de reembolsos, que serão repassadas ao cliente;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Consulte diferença de tarifa para o cartão de assistência de viagem caso tenha interessa em
uma cobertura superior a padrão;
Serviços sujeitos à disponibilidade e alteração de valores sem aviso prévio;
A franquia de bagagem para os ônibus é de 01 mala por pessoa;
Até o momento em que o pagamento total tenha sido recebido e a documentação ﬁnal;
emitida, os valores cotados de tarifas e apartamentos estarão.
Condições Gerais e especíﬁcas conforme anexo 1.

