TERMAS DO GRAVATAL
SAÍDA
IVOTI

4 DIAS
3 NOITES

11/07/2019
14/07/2019

SOMENTE
TERRESTRE

Relaxe nas águas termais que a cidade de Gravatal tem a oferecer.

ITINERÁRIO
1º DIA - 11/07/2019 - IVOTI/NOVO HAMBURGO/SÃO LEOPOLDO/ TERMAS DO GRAVATAL
Saída de Ivoti às 05:00h, passando por Novo Hamburgo às 05h15min (Agência Socaltur
Turismo – Rua Bento Gonçalves, 2820), São Leopoldo às 05h30min (Ginásio Celso Morbach)
seguindo viagem via BR-101, até Termas do Gravatal. Chegada e hospedagem. Almoço.
Restante do dia livre. Jantar
2º DIA - 12/07/2019 - TERMAS DO GRAVATAL
Café da manhã, almoço e jantar. Dia livre para desfrutar da infraestrutura que os hotel
Termas do Gravatal oferece.
3º DIA - 13/07/2019 - TERMAS DO GRAVATAL
Café da manhã, almoço e jantar. Dia livre para desfrutar da infraestrutura que os hotel
Termas do Gravatal oferece.
4º DIA - 14/07/2019 - TERMAS DO GRAVATAL /SÃO LEPOLDO/ NOVO HAMBURGO/ IVOTI
Café da manhã. Manhã livre. Almoço. Às 13h30min, início da viagem de regresso via BR-101,
até Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti. Até a próxima viagem!

INCLUSO
Transporte em ônibus de turismo
03 Noites de hospedagem no Hotel Termas em Gravatal;
03 Cafés da manhã;
04 Almoços;
03 Jantares;
Guia acompanhante;
Serviço de bordo;
Cartão de assistência de viagem válido pelo período para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Hotel Termas de Gravatal

CIDADE

CATEGORIA

Gravatal

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 26.05.2020

ENTRADA DE R$276,00
+9X DE R$121,00

ENTRADA DE R$0,00
+9X DE R$0,00

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

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

TOTAL: R$1.365,00

TOTAL: R$0,00

OBSERVAÇÕES
Serviços sujeitos a conﬁrmação;
Não inclui: 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$ 1.878,00;
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;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
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 26/05/2020 (BRL 1,00 = R$ 1,000), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

