TERMAS DE ITÁ
SAÍDA
ITÁ

5 DIAS
4 NOITES

02/09/2018
06/09/2018

RODOVIÁRIO

Cidades / Locais visitados: Itá / SC.

ITINERÁRIO
1º DIA - 02/09/2018 - IVOTI/NOVO HAMBURGO/ SÃO LEOPOLDO / ITÁ
Saída de Ivoti às 23h, de Novo Hamburgo às 23h30min, e de São Leopoldo às 23h59min.
Viagem pela BR 386, passando por Estrela, Lajeado e seguindo viagem por Erechim,
Concórdia até Itá em Santa Catarina.
2º DIA - 03/09/2018 - ITÁ
Chegada em Itá, por volta das 07h. Café da manhã no hotel Itá Thermas Resort e Spa. Assim
que os apartamentos estiverem liberados, será feito check-in. Restante do dia livre.
3º DIA - 04/09/2018 - ITÁ
Dia para aproveitar o Resort que oferece inúmeras opções de lazer e uma infraestrutura com
piscinas internas e externas abastecidas com águas termais, spa, boliche, sala de ginástica
e quadras esportivas. Sugestão de passeio pela cidade, conhecendo a fantástica história da
cidade que teve que trocar de local com a construção da usina hidrelétrica ou passeio de
barco pelo lago da usina até as torres da igreja submersa (opcional).
4º DIA - 05/09/2018 - ITÁ
Dia para aproveitar o Resort que oferece inúmeras opções de lazer e uma infraestrutura com
piscinas internas e externas abastecidas com águas termais, spa, boliche, sala de ginástica
e quadras esportivas. Sugestão de passeio pela cidade, conhecendo a fantástica história da
cidade que teve que trocar de local com a construção da usina hidrelétrica ou passeio de
barco pelo lago da usina até as torres da igreja submersa (opcional).
5º DIA - 06/09/2018 - ITA / SÃO LEOPOLDO / NOVO HAMBURGO/IVOTI
Café da manhã. Inicio da viagem de retorno para Ivoti. Chegada prevista para as 19:30min.
Até a próxima viagem!

INCLUSO
Transporte em ônibus de turismo;
03 noites de hospedagem com pensão completa no Itá Thermas Resort e Spa;
Guia Acompanhante;
Serviço de bordo;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Ita Thermas Resort e Spa

CIDADE

CATEGORIA

Itá

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 16.11.2018

ENTRADA DE R$264,00

+9X DE R$117,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$1.320,00

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”;
Preço por pessoa em apartamento Individual standard: R$ 1.680,00;
O documento de identidade deverá estar em perfeito estado de conservação ou o passaporte
válido;
Necessária autorização para menores desacompanhados;
Formas de Pagamento: À vista 5% de desconto, ou entrada de 20% (À vista) + 9 vezes sem
juros em cheque ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners
Club);
Condições especíﬁcas conforme anexo 1.

