Viva a Vida Viagens - Termas de Jurema Águas Quentes Resort / PR

Saída: 26/03/2023 - Domingo Retorno: 31/03/2023 - Sexta-feira Duração da Viagem: 6 dias Preço à vista: R$ 3.400,00 Preço parcelado: 10 x no cartão
de crédito
SOBRE A VIAGEM

JUREMA ÁGUAS QUENTES
Experiência, encanto e diversão em um só lugar!
Localizado em uma região de águas termais,no interior do Paraná, Jurema Águas Quentes traz para seus hóspedes todos os benefícios que este
mineral pode oferecer em bem-estar e diversão. Altamente potável, rica em sulfato e emergente a 42º, as águas termais abastecem todo o conjunto de piscinas,
chuveiros e torneiras do resort.
Hoje o destino Jurema Águas Quentes conta com 2 hotéis, mas com integração total nas áreas de lazer.
O LAGOS DE JUREMA, empreendimento já existente e o JARDINS DE JUREMA, recentemente inaugurado.
O LAGOS DE JUREMA oferece 184 confortáveis acomodações no coração deste incrível complexo que une aventura e tranquilidade. Conceituado como
um Family Resort, possui diversas atrações para todas as idades. São diferentes apartamentos e suítes decoradas em estilo contemporâneo, criando um clima de
tranquilidade e bem-estar.
O JARDINS DE JUREMA, inaugurado em agosto/2019, disponibiliza 114 apartamentos na primeira fase de entrega do empreendimento, distribuídos em
três luxuosos prédios e oferecendo uma ampla área de lazer com piscinas internas e externas, restaurantes, bares, num cenário paradisíaco.
O melhor resort de campo do sul do Brasil, natureza exuberante, águas termais, serviço de qualidade, acomodações confortáveis, shows e muita diversão.
" Venha conosco conhecer um dos melhores resorts do Brasil. Termas de Jurema Águas Quente, um verdadeiro paraíso! "
ROTEIRO
1º Dia :
08h00 - Apresentação para embarque na Transtupi - Rua Brasílio Itiberê, 2915 – Rebouças , com previsão de saída as 08h30.
É indispensável apresentação do RG ou da certidão de nascimento (menores) original para entrar no ônibus
Durante o percurso faremos 2 paradas para lanches/refeições (não inclusas). Previsão de chegada no hotel as 16h00. 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 - 14h00 - daremos início ao nosso retorno, com 2 paradas para lanches/refeições (não inclusas) e previsão de chegada em Curitiba as 22h00.
VALORES
R$ 3.400,00 à vista - preço por pessoa em apartamento duplo.
R$ 3.300,00 à vista - preço por pessoa em apartamento triplo.
R$ 1.800,00 à vista - crianças de 13 a 14 anos no mesmo apartamento com 2 adultos.
R$ 500,00 à vista - Crianças de 04 a 12 anos no mesmo apartamento com 2 adultos.
R$ 4.400,00 à vista - preço para apartamento individual (single).
Valores à vista em até 10 x no cartão de crédito.
CONSULTE VALORES para Hospedagem Hotel Jardins de Jurema (novo)
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;
5 jantares;
Suco de laranja e uva no almoço e jantar;

Transporte em ônibus de turismo com serviço de bordo;
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 e 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:
Os horários podem sofrer alterações e serão sempre reconfirmados;
Levar roupas confortáveis;
Levar dinheiro/cartão para lanche na estrada;
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