Férias de
Janeiro 2019
Recife, Curitiba, Ilha do mel, Joinvile, Balneário
Camboriu, Beto Carrero, Itajaí, Blumenau, Gramado,
Canela, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, Foz do
Iguaçu, Cidade Del Este, Recife
Período: 11 a 26 de Janeiro de 2019
Programação:
1º DIA (11/01 – Sexta-feira): Às ______ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional do
Guararapes Gilberto Freyre para embarque no vôo _______ às ______ com destino à Curitiba (PR).
Previsão de chegada ás ______. Após o desembarque, traslado Aeroporto Afonso Pena (Curitiba / PR)
ao Hotel Nacional Inn – Tel: (41) 3322-4242 para acomodação em aptos duplos e triplos. Após
acomodação, saída para city tour visitando Teatro Ópera do Arame, Jardim Botânico, Park Tanguá,
Bosque do Alemão, entre outros. Programação noturna livre
2º DIA (12/01 – Sábado): Às 07h. saída para passeio de Trem pela Serra do Mar Paranaense, partindo
às 08h.15min. de Curitiba rumo à cidade de Morretes (opcional, passeio não incluso no pacote). São
110 quilômetros viajando pela maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil. Retorno ao hotel no
final da tarde. Jantar no Restaurante Madalosso (Opcional não incluso no pacote).
3º DIA (13/01 – Domingo): Às 08h. saída com destino à Ilha do Mel para dia lazer. Recomendamos
levar roupas leves e de banho para desfrutarmos das belas praias existentes na ilha. Retorno ao hotel
em horário a combinar. Programação noturna a combinar.
4º DIA (14/01 – Segunda-feira): Manhã livre para visita a Rua 24 horas e comércio central. Às 13h.
saída Curitiba / Joinvile. Ao chegarmos à Joinville visitaremos os principais pontos turísticos da
cidade, tais como: Pórtico de entrada, Moinho, Rua das Palmeiras, Museu Nacional de Imigração e
Colonização, Estação da Memória, entre outros. No final da tarde saída Joinvile / Itajaí para
acomodação no Hotel Itajai Tur – Tel: (47) 2103-4600 em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).
5º DIA (15/01 – Terça-feira): Às 09h. saída Itajaí / Beto Carreiro World (opcional, ingresso não incluso
no pacote). Dia inesquecível no maior parque multitemático do mundo. Em horário a combinar retorno
ao hotel em Itajaí.
6º DIA (16/01 – Quarta-feira): As 08h. saída Itajaí para fazermos city tour em Balneário Camboriú.
Retorno a Itajaí no final da tarde, após visita ao Parque Unipraias. Pernoite
7º DIA (17/01 – Quinta-feira): Às 08h. saída Itajaí / Blumenau (SC) para city tour visitando Museu da
Cerveja, Prefeitura Municipal, Museu da família colonial, lojas de cristais, entre outros. No final da tarde,
retorno ao hotel em Itajaí. Pernoite
8º DIA (18/01 – Sexta-feira): Às 08h. acerto de extras no hotel e saída Itajaí / Gramado (RS). Dia em
viagem com previsão de chegada às 18:00hs para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Pernoite
9º DIA (19/01 – Sábado): Às 08h.30min. saída para city tour em Gramado e Canela visitando o Lago
Negro, Mundo a Vapor, Mundo do chocolate, Catedral de Pedra, Cascata do Caracol e Minimundo,

Pórtico da Cidade. (Opcionais, ingressos não inclusos no pacote). Retorno ao hotel em Gramado em
horário a combinar. Programação noturna: Sugerimos ao grupo ida a rua coberta
10º DIA (20/01 – Domingo): Às 08h.30min. saída para Nova Petrópolis onde visitaremos o comércio
de malhas, a Casa do Imigrante, o Labirinto Verde e a Praça da República. Em seguida, iremos visitar
a Cantina Tonet para almoço (Incluso no pacote) e visitação na vinícola que recebe o mesmo nome.
11º DIA (21/01 – Segunda-feira): Às 08h. acerto de extras no hotel e saída Gramado com destino à
Treze Tílias (SC). Previsão de chegada às 17h. para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva) no Hotel Tirol ou similar. Pernoite
12º DIA (22/01 – Terça-feira): Dia dedicado a city tour pelos principais pontos turísticos da cidade de
Treze Tílias, como: Museu Municipal Andrea Thaler, que conta com vários objetos da colonização,
peças de artes, utensílios de trabalho e ainda ambientes que mostram como era a vida nos anos 30;
parque Lindendorf, Parque do imigrante, Mundo Tirolês e cervejaria Bierbaum, entre outros. Pernoite
13º DIA (23/01 – Quarta-feira): Às 08h. acerto de extras no hotel e saída Treze Tílias / Foz do Iguaçu
(PR). Dia em viagem com previsão de chegada às 18h. para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Pernoite
14º DIA (24/01 – Quinta-feira): As 08h. saída para visita às Cataratas do Iguaçu (Lado brasileiro)
uma das sete novas maravilhas do mundo (Opcional, entrada não inclusa no pacote). No passeio
observaremos a fauna e flora local. Durante o passeio podemos optar por fazermos o Macuco Safári
(Opcional). Após almoço visita panorâmica a Usina Hidrelétrica de Itaipu – Binacional (Opcional não
incluso no pacote). Retorno ao hotel no final da tarde. Programação noturna: Sugerimos ida a
Churrascaria Rafaim Show (Opcional – não incluso no pacote). Pernoite
15º DIA (25/01 – Sexta-feira): Dia livre para visita e compras em Cidade de Leste (Paraguai).
Programação noturna: Sugerimos ao grupo um passeio ao Bar do gelo (Opcional não incluso).
16º DIA (26/01 – Sábado): Manhã livre para atividades independentes. Às 12h. acerto de extras no
hotel e saída com destino ao Aeroporto para embarque às _____ no vôo _______ com destino á Recife
(PE). Previsão de chegada ás _____ do dia 27/01. Fim dos nossos serviços
NOSSO PACOTE INCLUI:



 Passagem aérea GOL - RECIFE /
CURITIBA – FOZ DO IGUAÇU / RECIFE;
 Ônibus ou micro de turismo para todo o
trecho a ser visitado;
 15 diárias em hotel categoria turística
com café da manhã;

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Guia acompanhante (EMBRATUR).

Extra de qualquer natureza que não
esteja mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA (Parte terrestre + Parte aérea – sujeito a alteração e
reajuste sem prévio aviso)




Em apto duplo: R$ 5.600,00 ou 10x de R$ 560,00 (cheque ou cartão*);
Em apto triplo: R$ 5.100,00 ou 10x de R$ 510,00 (cheque ou cartão*);
* A excursão poderá ser paga em 10x no cheque ou cartão Hiper, Visa ou Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

