TERMAS DE MACHADINHO
SAÍDA
NOVO
HAMBURGO

4 DIAS
3 NOITES

13/05/2019
16/05/2019

SOMENTE
TERRESTRE

Desfrute do pacote de viagem Termas de Machadinho. Parque Aquático localizado na cidade
de Machadinho/RS, com águas sulfurosas que brotam a quase 40 graus.

ITINERÁRIO
1º DIA - 13/05/2019 - IVOTI/NOVO HAMBURGO/SÃO LEOPOLDO/ MACHADINHO
Saída de Ivoti às 05:00h, passando por Novo Hamburgo às 05h15, São Leopoldo às
05h30 via BR-386, Soledade, Passo Fundo até Machadinho. Chegada às 14:40hrs e check in
no Hotel. Café da tarde e Jantar.
2º DIA - 14/05/2019 - MACHADINHO
Café da manhã. Almoço, Café da tarde e Jantar. Dias livres para desfrutar da infraestrutura
que o hotel oferece. O Machadinho Termas possui uma estrutura diferenciada com 06
piscinas externas e 03 piscinas internas, jatos de hidromassagem, tobogãs, todos com água
termal, possui também 2 restaurantes com vista panorâmica, bar, bar molhado, cancha de
bocha, sala de jogos (carteado, sinuca, pingue-pongue), cantinho do chimarrão, sala de tv,
sala para reuniões, anﬁteatro, centro de eventos, pistas de boliche eletrônico, boutique,
lojas de roupas, calçados, acessórios e artesanato, academia, espaço baby, bosque, ampla
área verde para caminhadas, lago para pesca recreativa, SPA com salas para massagens e
terapias, elevadores com vista panorâmica, equipe de recreação para todas as idades,
estacionamento privativo e wi-ﬁ.
3º DIA - 15/05/2019 - MACHADINHO
Café da manhã. Almoço, Café da tarde e Jantar. Dias livres para desfrutar da infraestrutura
que o hotel oferece. O Machadinho Termas possui uma estrutura diferenciada com 06
piscinas externas e 03 piscinas internas, jatos de hidromassagem, tobogãs, todos com água
termal, possui também 2 restaurantes com vista panorâmica, bar, bar molhado, cancha de
bocha, sala de jogos (carteado, sinuca, pingue-pongue), cantinho do chimarrão, sala de tv,
sala para reuniões, anﬁteatro, centro de eventos, pistas de boliche eletrônico, boutique,
lojas de roupas, calçados, acessórios e artesanato, academia, espaço baby, bosque, ampla
área verde para caminhadas, lago para pesca recreativa, SPA com salas para massagens e
terapias, elevadores com vista panorâmica, equipe de recreação para todas as idades,
estacionamento privativo e wi-ﬁ.
4º DIA - 16/05/2019 - MACHADINHO/SÃO LEOPOLDO/NOVO HAMBURGO/IVOTI
Café da manhã e almoço. Ás 12:00hrs 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;
Serviço de bordo;
03 Noites de hospedagem com pensão completa no Machadinho Termas Park Hotel;
Ingresso para o Parque das Águas;
Guia acompanhante;
Cartão de assistência de viagem válido pelo período para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Machadinho Termas

CIDADE

CATEGORIA

Machadinho

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 18.02.2019

ENTRADA DE R$257,00

ENTRADA DE R$331,00

+9X DE R$114,00

+9X DE R$147,00

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

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

TOTAL: R$1.285,00

TOTAL: R$1.655,00

OBSERVAÇÕES
Serviços sujeitos à disponibilidade e alteração de valores sem aviso prévio;
Não incluso: Bebidas nas refeições; Taxa de turismo; Ingresso para o Parque das
Águas; Despesas de caráter pessoal; Demais itens não constantes como inclusos no
programa acima;
Saída garantida com 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;
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 a alterações sem aviso
prévio devido à ﬂutuação do câmbio e / ou quaisquer despesas imprevistas da operação;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme anexo 1.

