Viva a Vida Viagens - Arraiá No Itá Thermas e Spa / SC

Saída: A definir Retorno: A definir
Duração da Viagem: A definir
Preço à vista: Preço parcelado:
SOBRE A VIAGEM
O Itá Thermas Resort e Spa é um universo de lazer, diversão e tranquilidade para todas as idades.
Localizado no oeste catarinense, à 60 Km de Chapecó, o Resort conta com 134 apartamentos.
Gastronomia
O Itá Thermas conta com um amplo e moderno restaurante, com capacidade para 400 pessoas e gastronomia de padrão internacional.
Oferecemos uma grande variedade de cardápios temáticos como: Italiano, Alemão, Frutos do Mar, Volta ao Mundo, Mexicano, além dos tradicionais Churrasco e
Feijoada.
Conheça a gastronomia e desfrute desta explosão de cores, aromas e sabores.
Os visitantes também encontram um bar com vista para o lago, complexo esportivo, academia, auditório, bar molhado, Spa e piscinas de águas termais que
possuem efeitos terapêuticos como ação anti-inflamatória, antitóxica, além de hidratar e reduzir nossos níveis de gordura, beneficiando também diversas outras
áreas da saúde.
" Aproveite as festas juninas em lugar repleto de alegria e natureza ."
EVENTO ARRAIÁ PÉ NA SERRA
Atividades:
Cardápios temáticos com comidas típicas;
Fogueira;
Casamento caipira;
scolha da sinhá e do sinhô;
Noite dos clássicos Ssertanejos;
Aula de forró;
Jantar caipira kids;
Gincana pé de Serra;
Tesouro caipira;
Corrida do Saco
Almoço do cabelo maluco;
Gincana molhada.
Programação:
Pensão completa (Café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar), sendo o jantar do primeiro dia, todas as refeições dos dias intermediários e, no último
dia, café da manhã e almoço;
Torneios de boliche - 1 hora por dia, sem custo adicional somente em horários determinados, dento da programação de lazer da equipe de recreação;
Acesso exclusivo para hóspedes a 6 piscinas (5 externas e uma interna, todas com águas termo-minerais com temperatura média de 32ºC) - os
hóspedes também tem acesso livre ao Aqua Parque Itá Thermas, aberto no período de alta temporada, conforme calendário de funcionamento, com 10
piscinas externas e 5 internas, além das atrações: Kamikaze, Tobobóia e Surfline;
Tobo água;
Bar molhado;
Sala de carteado, Sala de Jogos (com mesas de sinuca, Ping pong, Air game e carteado);
Sauna úmida (Horário de funcionamento das 10h00 às 12h00 e das 17h00 às 20h00, localizada no último andar ao lado do Spa);
Brinquedoteca e Berçário;
Academia (aberta diariamente das 09h00 às 21h00);
Mini-golf (empréstimo de taco e bolinhas realizado na recepção. Crianças menores de 16 anos somente com autorização do pai ou responsável);
6 quadras de tênis (saibro), Futebol society e Vôlei de areia;
Mini-arvorismo;
Parede de escalada;
Hidroginástica, Caminhadas ecológicas, Trilhas, Equipe de Recreação das 09h00 às 22h30 para crianças (a partir dos 003 anos de idade), adolescentes
e adultos.
Opcionais no hotel:
Boliche R$ 30,00 (hora) respeitando as regras de distanciamentos;
Spa: Nosso Spa oferece terapias e tratamentos de beleza. Os valores variam de acordo com a terapia escolhida e estão disponíveis na carta de serviços
dos apartamentos, na recepção e no Spa.Horário de funcionamento das 12h30 às 21h00;
Roupão: Aluguel de roupão no Bar da Piscina Interna, custo de R$ 10,00 por dia.
Opcionais externos:
Informações no hotel.
Eco Parque;
Arborismo;
Tirolesa;
Funicular;
Citytour Cultural;
Airsoft;
Mini Carros;
Quadricíclo;
Trenzinho da Alegria;
Passeio de Barco e Lancha;
Stand Up;
Byke Aérea.

ROTEIRO
1º Dia:
06h30 - Apresentação para embarque na Transtupi - Rua Brasílio Itiberê, 2915, Rebouças, com previsão de saída as 07h00.
É indispensável apresentação do RG ou da certidão de nascimento (menores) original para entrar no ônibus
Durante o percurso faremos 2 paradas para lanches/refeições (não inclusas). Previsão de chegada no hotel as 16h00.
2º Dia:
Dia livre para lazer, recreação e atividades do evento no hotel.
3º Dia:
Dia livre para lazer, recreação e atividades do evento no hotel.
4º Dia:
Dia livre para lazer, recreação e atividades do evento no hotel.
5º Dia:
Após o almoço daremos início ao nosso retorno, com 2 paradas para lanches/refeições (não inclusas) e previsão de chegada em Curitiba as 22h00.
VALORES
à vista ou até 6x no cartão - preço por pessoa em apartamento duplo.
à vista ou até 6x no cartão - preço para apartamento individual (single).
ITENS INCLUSOS
4 pernoites;
4 cafés;
4 almoços;
4 jantares;
Transporte em ônibus de turismo com serviço de bordoe água;
Guia credenciado pelo Ministério do Turismo;
Seguro assistência;
ITENS NÃO INCLUSOS
Refeições e lanches durante o deslocamento, bebidas, frigobar, telefonemas e extras de caráter pessoal, salvo o que constar como incluso;
Passeios, ingressos para os atrativos e taxas diversas, salvo o que constar como incluso.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Obrigatório portar o RG original ou CNH dentro da validade (Menores até 11 anos é possível portando a Certidão de Nascimento original);
Formas de pagamento: Depósito bancário, cartão débito e crédito e cheques sob consulta.
Contas para pagamentos e informações comerciais das viagens: Clique aqui para visualizar.
Número mínimo de pessoas para realização da viagem: 20.
Os horários podem sofrer alterações e serão sempre reconfirmados;
Levar roupas confortáveis;
Levar dinheiro/cartão para lanche na estrada;
Consulte as regras para viagem e hospedagem de menores de 18 anos.
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