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Termas de Jurema Resort / PR

Saída: 20/01/2019 - Domingo Retorno: 25/01/2019 - Sexta-feira Duração da Viagem: 6 dias
Preço à vista: R$ 3.100,00 Preço parcelado: 10 x R$ 310,00
SOBRE A VIAGEM
Em Termas de Jurema você encontrará uma virtuosa infraestrutura de diversão, lazer e entretenimento.
Nas instalações do Resort Hotel você irá contar com spa de relaxamento, parque aquático de águas
quentes, e se quiser aliar trabalho com prazer, você tem à disposição um moderno espaço para eventos
corporativos.
Também com características de Hotel Fazenda, o Eco Resort é um refúgio onde você estará em contato
com a natureza. Sem dúvidas, sua melhor opção para viagens de lazer e turismo, ou para suas férias no
Paraná.
O melhor resort de campo do sul do Brasil, piscinas térmicas internas e externas, bailes com música ao vivo,

caminhadas, shows, roda de viola, banho de lama e muita recreação.

NOVIDADE : Durante as refeições as bebidas estão inclusas - Água " Jurema",
suco, refrigerante e chope ou cerveja.
VALORES
R$ 3.100,00 à vista - preço por pessoa em apartamento duplo.
R$ 3.000,00 à vista - preço por pessoa em apartamento triplo.
R$ 1.750,00 à vista - crianças de 13 a 14 anos no mesmo apartamento com 2 adultos.
R$ 350,00 à vista - Crianças de 04 a 12 anos no mesmo apartamento com 2 adultos.
R$ 3.900,00 à vista - preço em apartamento single.
Valores à vista em até 10 x no cartão de crédito.
VALORES SEM TRANSPORTE

Você pode aproveitar os valores de grupo sem utilização do transporte. Ideal para quem mora em outras
regiões ou prefere viajar com o próprio carro e com preços inferiores aos praticados pelo hotel na reservas
individuais.
Adultos e crianças de 13 a 14 anos: Desconto de R$ 200,00 por pessoa.
Crianças até 12 anos: Cortesia (Até 2 crianças acompanhadas por 2 adultos.)
ITENS INCLUSOS
5 pernoites;
5 cafés;
5 almoços com bebidas;

5 jantares com bebidas;
Transporte em ônibus de turismo com serviço de bordo (refrigerante, água mineral, suco, bolacha);
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.
ROTEIRO

1º Dia:
07h00 - Embarque na Av. Nossa Senhora da Penha, 376 – Cristo Rei.
08h00 - Embarque na Rua Brasílio Itiberê, 2915 – Rebouças – Transtupi.
Durante o percurso faremos 2 paradas para lanches/refeições (não inclusas).
Previsão de chegada no hotel as 16:00 hs. Os apartamentos são liberados até as 17h00.

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:
Dia livre para atividades de lazer e recreação do hotel.

5º Dia:
Dia livre para atividades de lazer e recreação do hotel.

6º 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.
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.

Viva a Vida Viagens - www.vivaavidaviagens.com.br
(41) 3010-2010 | 3262-2001 | 9117-8690

