KERB EM PIRATUBA
SAÍDA
PIRATUBA

4 DIAS
3 NOITES

14/01/2019
17/01/2019

SOMENTE
TERRESTRE

Aproveite nosso pacote de viagem Kerb em Piratuba.

ITINERÁRIO
1º DIA - 14/01/2019 - IVOTI/NOVO HAMBURGO/SÃO LEOPOLDO/ PIRATUBA
Saída de Ivoti às 05h30min, passando por Novo Hamburgo às 05h40min, São Leopoldo às
06h00 via BR-386, Soledade, Passo Fundo até Piratuba. Chegada e check-in no Hotel.
2º DIA - 15/01/2019 - PIRATUBA
Café da manhã. Almoço e Jantar. Dias livres para desfrutar da infraestrutura que o hotel tem
a oferece. Fontes de Águas Termais com temperatura de 36ºC nas banheiras e de
comprovada eﬁcácia no tratamento de reumatismo, cálculos renais, hipertensão e stress.
Possui também, banhos de lama medicinal e uma grande área verde que traz tranquilidade
aos hóspedes.
3º DIA - 16/01/2019 - PIRATUBA
Café da manhã. Almoço e Jantar. Dias livres para desfrutar da infraestrutura que o
hotel Piratuba oferece. Fontes de Águas Termais com temperatura de 36ºC nas banheiras e
de comprovada eﬁcácia no tratamento de reumatismo, cálculos renais, hipertensão e stress.
Possui também, banhos de lama medicinal e uma grande área verde que traz tranquilidade
aos hóspedes.
4º DIA - 17/01/2019 - PIRATUBA/SÃO LEOPOLDO/NOVO HAMBURGO/IVOTI
Café da manhã. Liberação dos apartamentos. Em horário oportuno, início da viagem de
regresso via BR-386, Br116, Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti. Até a
próxima viagem!

INCLUSO
Transporte em ônibus de turismo;
03 Noites de hospedagem com pensão completa na Pousada Romântica;
Guia acompanhante;
Cartão de assistência de viagem válido pelo período para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Paraíso Turist Hotel

CIDADE

CATEGORIA

Piratuba

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 16.11.2018

ENTRADA DE R$255,00

+9X DE R$113,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$1.275,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: Bebidas nas refeições; Taxa de turismo; Ingresso para o Parque das
Águas; Despesas de caráter pessoal; Demais itens não constantes como inclusos.
Preço por pessoa em apartamento Individual standard: R$ 1.920,00;
Para embarque é necessária apresentação de documento de identidade válido;
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;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme anexo 1.

