JOÃO PESSOA
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

6 DIAS
5 NOITES

16/09/2020
21/09/2020

AÉREO E
TERRESTRE

Pacote de viagem em grupo para João Pessoa. Desfrute da praia e do descanso que este belo
destino do nordeste brasileiro oferece.

ITINERÁRIO
1º DIA - 16/09/2020 - PORTO ALEGRE / JOÃO PESSOA
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho para embarque no voo com destino a João Pessoa.
Chegada, hospedagem e restante do dia livre.
2º DIA - 17/09/2020 - JOÃO PESSOA
Café da manhã. Após, passeio panorâmico para conhecer a cidade de João Pessoa. Restante
do dia Livre.
3º DIA - 18/09/2020 - JOÃO PESSOA
Café da manhã. Dia livre para usufruir as praias de João Pessoa e fazer passeios locais
opcionais (não inclusos).
4º DIA - 19/09/2020 - JOÃO PESSOA
Café da manhã. Dia livre para usufruir as praias de João Pessoa e fazer passeios locais
opcionais (não inclusos).
5º DIA - 20/09/2020 - JOÃO PESSOA
Café da manhã. Dia livre para usufruir as praias de João Pessoa e fazer passeios locais
opcionais (não inclusos).
6º DIA - 21/09/2020 - JOÃO PESSOA / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno traslado para o aeroporto de João Pessoa para
embarque no voo com destino a Porto Alegre. Chegada em Porto Alegre.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica desde Porto Alegre;
Traslado aeroporto João Pessoa / hotel / aeroporto João Pessoa;
Passeio Panorâmico em João Pessoa;
05 noites de hospedagem com café da manhã;
Guia acompanhante;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Hotel Verdegreen

CIDADE

CATEGORIA

João Pessoa

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 05.06.2020

ENTRADA DE R$595,00
+9X DE R$235,00

ENTRADA DE R$751,00
+9X DE R$301,00

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

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

TOTAL: R$2.710,00

TOTAL: R$3.460,00

ENTRADA DE R$0,00
+9X DE R$0,00
Preço por pessoa em
Apartamento Triplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$0,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: Despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas;
ingressos; gorjetas; demais itens não constantes como inclusos;
Consulte diferença de tarifa para o cartão de assistência de viagem caso tenha interesse 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;
Formas de pagamento: À vista 5% de desconto, ou entrada de 20% (À vista) + 09 vezes sem
juros em cheque ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners
Club);
Condições gerais e especíﬁcas conforme site.
* 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 05/06/2020 (BRL 1,00 = R$ 1,000), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

