FOZ DO IGUAÇU COM PRATAS THERMAS
SAÍDA
NOVO
HAMBURGO

6 DIAS
5 NOITES

04/03/2020
09/03/2020

RODOVIÁRIO

Embarque conosco neste roteiro e conheça algumas das belezas naturais de Foz do Iguaçu! E
aproveite para relaxar em um resort de Águas Termais de excelente infraestrutura.

ITINERÁRIO
1º DIA - 04/03/2020 - NOVO HAMBURGO/SÃO LEOPOLDO/SÃO CARLOS
Saída de Novo Hamburgo às 05:00hrs, de São Leopoldo 05:15hrs, em viagem via Lajeado,
Soledade, Carazinho, São Miguel do Oeste até São Carlos SC Hotel Pratas Thermas Resort.
Chegada por volta das 14:00hrs. Hospedagem e restante do dia livre para usufruir o que o
Hotel oferece. Jantar.
2º DIA - 05/03/2020 - SÃO CARLOS /FOZ DO IGUAÇU
Café da manhã e almoço. Saída 13:00hrs Via Realeza, até Foz do Iguaçu chega prevista às
21:00hrs
3º DIA - 06/03/2020 - FOZ DO IGUAÇU
Dia livre. Sugerimos, como opcional, passeio de compras em Ciudad del Este no Paraguai e a
tarde um tour de Compras na Argentina . A noite, a sugestão é um opcional jantar show
latino americano na Rafain Churrascaria.
4º DIA - 07/03/2020 - FOZ DO IGUAÇU
Café da manhã. Após, saída para passeio panorâmico pelos principais pontos turísticos de
Foz do Iguaçu como o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as famosas
Cataratas do Iguaçu. A Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior hidroelétrica do mundo em
produção de energia e o Parque das Aves, onde o visitante se depara com as mais variadas
espécies de aves em habitats naturais (Ingressos dos passeios não inclusos). Após retorno
ao hotel. Noite livre.
5º DIA - 08/03/2020 - FOZ DO IGUAÇU / SÃO CARLOS
Café da manhã e às 07:00hrs início da viagem via Realeza, chegada prevista em para às
15:30hrs. Hospedagem e restante do dia para usufruir a infraestrutura do Hotel. Jantar.
6º DIA - 09/03/2020 - SÃO CARLOS / SÃO LEOPOLDO/NOVO HAMBURGO
Café da manhã e almoço. Às 13:00hrs início da viagem de retorno via São Miguel do Oeste,
Carazinho, Soledade e Lajeado e chegada prevista em Novo Hamburgo para às 22:00hrs.

INCLUSO
Transporte em ônibus de turismo;
02 noites de hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) no
Pratas Thermas Resort em São Carlos/SC;
03 noites de hospedagem com café da manhã em hotel categoria turística em Foz do
Iguaçu;
Passeio panorâmico em Foz do Iguaçu com acompanhamento de guia local;
Guia Acompanhante;
Serviço de bordo;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Pratas Thermas Resort & Convention

São Carlos

Falls Galli hotel

Foz do Iguaçu

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 20.11.2019

ENTRADA DE R$373,00

ENTRADA DE R$456,00

+9X DE R$166,00

+9X DE R$203,00

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

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

TOTAL: R$1.865,00

TOTAL: R$2.280,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
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;
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 Gerais e 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 20/11/2019 (BRL 1,00 = R$ 1,000), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

