FAZZENDA PARK HOTEL
SAÍDA
IVOTI

4 DIAS
3 NOITES

17/12/2019
20/12/2019

RODOVIÁRIO

Venha vivenciar uma experiência inesquecível de magia e encantamento com o pacote de
viagem Fazzenda Park Hotel.

ITINERÁRIO
1º DIA - 17/12/2019 - IVOTI / NOVO HAMBURGO / SÃO LEOPOLDO / PORTO ALEGRE / GASPAR
Saída de Ivoti, passando por Novo Hamburgo, São Leopoldo e Porto Alegre. Viagem pela BR
101. Ao atravessar a ponte sobre o Rio Mampituba ingressaremos no Estado de Santa
Catarina, seguindo por Sombrio, Criciúma, Tubarão, Laguna, Florianópolis, Camboriú, até
Brusque. Chegada em Gaspar. Em horário oportuno hospedagem. Restante do dia livre para
usufruir a infraestrutura que o hotel oferece.
2º DIA - 18/12/2019 - GASPAR
Dia inteiramente livre para usufruir toda a infraestrutura que o hotel, que é um verdadeiro
paraíso natural de 2 milhões de m², oferece: Trilhas ecológicas, passeios de bicicleta, a
cavalo, de charrete, de pedalinhos no lago, pescaria, piscinas, salas de jogos, quadra de
esportes, campo de futebol, playground, salão de danças, teatro, arborismo e outras
aventuras em meio à vegetação, apresentações culturais.
3º DIA - 19/12/2019 - GASPAR
Dia inteiramente livre para usufruir toda a infraestrutura que o hotel, que é um verdadeiro
paraíso natural de 2 milhões de m², oferece: Trilhas ecológicas, passeios de bicicleta, a
cavalo, de charrete, de pedalinhos no lago, pescaria, piscinas, salas de jogos, quadra de
esportes, campo de futebol, playground, salão de danças, teatro, arborismo e outras
aventuras em meio à vegetação, apresentações culturais.
4º DIA - 20/12/2019 - GASPAR / PORTO ALEGRE / SÃO LEOPOLDO / NOVO HAMBURGO / IVOTI
Café da manhã e almoço. Em horário oportuno, início da viagem de regresso via Camboriú,
Florianópolis, Laguna, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Torres até Ivoti.

INCLUSO
Transporte em ônibus de turismo
03 noites de hospedagem com pensão completa (café, petisco, almoço, café da tarde e
jantar)
Chopp liberado das 10 às 14h
Guia Acompanhante
Serviço de bordo
Cartão de assistência de viagem válido pelo período para menores de 70 anos

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Fazzenda Park Hotel

CIDADE

CATEGORIA

Gaspar

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 15.09.2019

ENTRADA DE R$366,00

ENTRADA DE R$495,00

+9X DE R$163,00

+9X DE R$220,00

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

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

TOTAL: R$1.830,00

TOTAL: R$2.475,00

OBSERVAÇÕES
Serviços sujeitos a conﬁrmação;
Não incluso: Bebidas durante as refeições; Taxa de turismo; Despesas de caráter pessoal;
Demais itens não constantes como inclusos no programa acima.
Preço por pessoa em apartamento individual standard: R$ 2.475,00;
Saída garantida para mínimo de 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);
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 sujeitos à alterações sem aviso
prévio devido à ﬂutuação do câmbio e / ou quaisquer despesas imprevistas da operação;
Condições especíﬁcas conforme anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio do
dia 15/09/2019 (BRL 1,00 = R$ 1,000), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

