Viva a Vida Viagens - Fazzenda Park Gaspar/SC - FANTÁSTICA DECORAÇÃO NATALINA
Saída: 08/11/2021 - Segunda-feira Retorno: 12/11/2021 - Sexta-feira Duração da Viagem: 5 dias Preço à vista: R$ 2.400,00 Preço parcelado: 10 x no
cartão de crédito.

SOBRE A VIAGEM
O melhor hotel fazenda do Brasil, oferece uma série de atividades, tais como passeios de bicicleta, pesca, caminhadas, sauna, fitness center, passeios a cavalo,
atividades recreativas, complexo de piscina aquecida, e serviços terceirizados como tratamentos de massagens, quadrículos e arvorismo. Há um restaurante e
bar e os hóspedes podem se divertir no salão de jogos.
" O Fazzenda Park é mais que um hotel. É um aconchego para toda família. "
" A magia do Natal neste período com uma fantástica decoração natalina."
ROTEIRO
1º 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 em Brusque às 12h00 com tempo para lanche ou refeição e compras no principal shopping da cidade.
15h00 - C. in no hotel onde poderemos ocupar os quartos e começar a desfrutar de tudo o que este hotel oferece.
A programação diária estará sempre em divulgação na recepção.
A partir da chegada no hotel, regime de pensão completa (café da manhã, petiscos na piscina, almoço, café da tarde e jantar) sem bebidas.
2º Dia :
Dia livre para atividades de lazer e recreação do hotel.
3º Dia :
Dia livre para atividades de lazer e recreação do hotel.
4º Dia :
11h00 - Entrega dos quartos e carregamento das malas no ônibus; 12h30 - Almoço (incluso)
14h00 - Após o almoço retorno à Curitiba, com 1 parada para lanches/refeições (não inclusas)
Previsão de chegada em Curitiba as 20h00, nos mesmos locais de embarque.
VALORES
R$ 2.400,00 à vista - preço por pessoa em apartamento duplo super luxo.
R$ 2.150,00 à vista - preço por pessoa em apartamento triplo super luxo.
R$ 3.400,00 à vista- preço em apartamento single super luxo.
R$ 500,00 à vista - preço para crianças de 03 a 12 anos no mesmo apartamento com dois adultos (até duas crianças).
Valores à vista em até 10 x no cartão de crédito.
ITENS INCLUSOS
4 pernoites;
4 cafés;
4 almoços;
4 petiscos na beira da piscina com chope liberado até as 14h00;
4 cafés da tarde;
4 jantares;
Transporte em ônibus de turismo com serviço de bordo (refrigerante, água mineral, kit lanche);
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; Roupas de banho; Protetor solar; Tênis para caminhadas; Material de pesca.
Levar dinheiro/cartão para as despesas extras.N
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