Viva a Vida Viagens - Barco Príncipe de Joinville III / SC

Saída: A definir Retorno: A definir
Duração da Viagem: A definir
Preço à vista: Preço parcelado:
SOBRE A VIAGEM
O mais completo iate de turismo da Costa Brasileira!
O Iate: Possui a bordo três bares e é todo envidraçado, podendo operar normalmente mesmo com frio, chuva, dia e noite.
Capacidade: 350 pessoas com toda segurança e o conforto de mesas e cadeiras pré reservadas.
Segurança: Cumprindo todas as normas e exigências da Marinha do Brasil, passou por rigorosos testes de estabilidade e segurança. Além de equipamentos de
salvatagem, possui eletrônicos como Radar e GPS para navegação totalmente segura.
Restaurante: A bordo com o seguinte cardápio: Filé de peixe grelhado, camarão ao molho, coxa e sobrecoxa de frango (desossada e sem pele), grelhada,
escalope de carne ao molho madeira, maionese, legumes ao vapor, arroz, massas e saladas diversas em sistema de buffet.
Música ao vivo: Presente em todos os passeios, a música ao vivo vem acompanhada de brincadeiras, humor e interação com os passageiros. Um dos pontos
altos do passeio.
" Vamos passar um dia especial nas águas calmas da Baia da Babitonga? "
ROTEIRO
1º Dia :
06h15 – Apresentação para embarque na Transtupi - Rua Brasílio Itiberê , 2915 Rebouças, com previsão de saída as 06h30.
É obrigatória a apresentação de documento pessoal original para embarcar.
09h30 – Embarque no Barco Príncipe de Joinville III.
12h00 – Almoço servido no próprio barco em sistema de buffet.
12h30 – Chegada em São Francisco do Sul com tempo livre para visitação aos principais atrativos da cidade, como o Museu, igreja, centro histórico e passeio de
trenzinho.
Entre 15h00 e 15h30 é a previsão de retorno para Joinville.
15h30 – Embarque no nosso ônibus e em seguida iremos para o café colonial.
18h00 - Retorno à Curitiba, com previsão de chegada as 20h00 nos mesmos locais.
VALORES
R$ à vista ou 3 x R$ - Preço por pessoa
R$ à vista ou 3 x R$ - Preço para crianças de 06 a 12 anos
Crianças até 5 anos são consideradas "colo", sem custo.
ITENS INCLUSOS
1 passeio de barco com almoço;
1 café colonial na Estrada Bonita ou similar;
Transporte em ônibus de turismo com serviço de bordo e água;
Guia credenciado pelo Ministério do Turismo;
Seguro assistência;
ITENS NÃO INCLUSOS
Lanches e extras durante o deslocamento.
Bebidas, aperitivos e extras no barco e no café, salvo o que constar como incluído.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Obrigatório portar o RG original ou CNH dentro da validade (Menores até 11 anos é possível portando a Certidão de Nascimento original);
Reservas só são garantidas após o pagamento.
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 apropriadas ao clima; Protetor solar; Calçado confortável; Repelente
Levar dinheiro/cartão para as despesas extras.
Não é permitido o acesso ao barco com comidas e bebidas.
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