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

Carnaval - Histórico Hotel Caldas da Imperatriz/SC

Saída: 02/03/2019 - Sábado Retorno: 06/03/2019 - Quarta-feira Duração da Viagem: 5 dias
Preço à vista: R$ 1.500,00 Preço parcelado: 6 x R$ 270,00
SOBRE A VIAGEM
Localizado na cidade de Santo Amaro da Imperatriz - SC, o Hotel Caldas da Imperatriz é um patrimônio
histórico que vem sendo preservado há mais de 150 anos. Sua história inicia quando o Rei João VI baixou
um decreto em 18 de março de 1818, determinando a construção de um hospital, o que é considerado a
primeira lei de criação de uma Estância Termal no Brasil.

Assim, estar no Hotel Caldas da Imperatriz é um presente e uma opção ideal para pessoas que buscam o
contato com a natureza, são apaixonadas pela cultura brasileira e querem paz e tranqüilidade.
As águas termais que brotam das rochas a uma temperatura de 39° C fazem com que suas fontes sejam
procuradas por visitantes de vários lugares do mundo interessados em seus inúmeros poderes medicinais.
O hotel possui banheiras individuais e uma piscina externa com as famosas águas termais.
A equipe de colaboradores que atende no Hotel Caldas é composta por pessoas da própria cidade e são
bastante hospitaleiras. A comida é típica das culturas açoriana e alemã, sendo o café colonial servido no
jantar bastante elogiado pela variedade de opções.
Saindo do Balneário em direção ao centro da cidade se encontra um comércio bem organizado, um
verdadeiro shopping de rua com várias opções de lojas preparadas para atender consumidores e suas
exigências.
Para quem gosta de aventura, existem diversas agências oferecendo rafting nos rios das regiões.
FUJA DO AGITO E PASSE DIAS COM PAZ E TRANQUILIDADE NESTE HISTÓRICO HOTEL
www.hotelcaldas.com.br
VALORES
R$ 1.500,00 a vista ou 6x de R$ 270,00 - Preço por pessoa em apartamento duplo.
R$ 1.800,00 à vista - Preço apartamento single.
ITENS INCLUSOS
4 pernoites;
4 cafés;
4 almoços;
4 jantares com café colonial;

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
ROTEIRO

1º Dia :
06h30 - Embarque na Av. Nossa Senhora da Penha, 376 – Cristo Rei
07h00 - 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 15h00.

2º Dia :
Dia livre para atividades de lazer no hotel, compras ou passeios opcionais.

3º Dia :
Dia livre para atividades de lazer no hotel, compras ou passeios opcionais.

4º Dia :
Dia livre para atividades de lazer no hotel, compras ou passeios opcionais.

5º Dia :
Após o almoço daremos início ao nosso retorno, com 1 parada para lanche/refeição (não inclusa) 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);
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.
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