Viva a Vida Viagens - Hotel Fazenda Dorizzon / PR

Saída: 22/08/2022 - Segunda-feira Retorno: 25/08/2022 - Quinta-feira Duração da Viagem: 4 dias Preço à vista: R$ 1.500,00 Preço parcelado: 6 x R$
270,00
SOBRE A VIAGEM
Aqui você vai se sentir em sua casa de campo, entre amigos.
Com total segurança e infra-estrutura, para seu completo conforto e lazer desfrutando do que a natureza nos ofereceu:
muito verde com bosques, rios, cascatas e uma fonte de água mineral sulforosa alcalino-terrosa, com propriedades terapêuticas.
Rio para prática de esportes aqüáticos como: bóia cross, pescaria, travessia da ponte do rio que cai, natação, passeio de barco, caiaque, com incrível paisagem
natural.
Caminhada Ecológica: por trilhas naturais com acompanhamento de instrutores preparados para fornecer detalhes sobre a fauna e flora da região.
O Hotel Dorizzon oferece também tratamento estético com lama medicinal.
Uma ampla área, harmonicamente construída, permite completa diversão para crianças, adultos e melhor idade.
Quadras de futebol suíço e poliesportiva, piscinas externas aquecidas (adulto e infantil) e térmica coberta, salão de jogos, casa de recreação, passeios de cavalo,
de charrete e videokê.
Nosso rio, com sua "ponte do rio que cai" , permite ainda a prática do passeio de boia e muita pesca.
Novos e confortáveis apartamentos com central de aquecimento com banho de água alcalina sulfurosa em todos os apartamentos.
Comida caseira feita com carinho para você.
Tudo isso e o atendimento muito especial fazem do Hotel Fazenda Hidromineral DORIZZON, a sua melhor opção de lazer com muita saúde.
"Estar em Dorizzon é como estar no aconchego do nosso lar."
ROTEIRO
1° Dia :
07h30 - Apresentação para embarque na Transtupi - Rua Brasílio Itiberê, 2915, Rebouças, com previsão de saída as 08h00.
É indispensável apresentação do RG ou da certidão de nascimento (menores) original para entrar no ônibus
Durante o trajeto faremos 1 parada para lanches/refeições (não inclusas)
Previsão de chegada 12h00 para o almoço, sendo que só é possível ocupar os quartos a partir das 16h00.
2º Dia :
Dia livre para atividades de lazer e recreação do hotel.Tarde 14h00 - Passeio em Mallet
3º Dia :
Dia livre para atividades de lazer e recreação do hotel.
4º Dia :
14h00 Após o checkout retorno à Curitiba, com previsão de chegada em Curitiba as 18h00 , nos mesmos locais de embarque.
VALORES
R$ 1.500,00 à vista ou 6 x R$ 270,00 por pessoa em apartamento duplo.
R$ 1.450,00 ou 6 x 260,00 por pessoa em apartamento triplo.
R$ 1.950,00 ou 6 x R$ 350,00 apartamento individual.
ITENS INCLUSOS
3 pernoites;
3 cafés;
4 almoços;
3 jantares;
Transporte em ônibus de turismo com serviço de bordo e 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/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 passageiros pagantes.
Os horários e locais de embarque podem sofrer alterações e serão sempre reconfirmados;
Levar roupas confortáveis; Protetor solar; Tênis para caminhadas.
Levar dinheiro/cartão para as despesas extras.
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