
 
BETO CARRERO COM BALNEÁRIO CAMBORIÚ BÁSICO – Pacote Rodoviário 

19.09 à 22/09/2019 – 04 dias e 02 noites - Feriado Revolução Farroupilha 

 
 

1º Dia 19/09/19 (Quinta feira): Embarque em Venâncio Aires. Estar no local de embarque com pelo menos 15 minutos de 
antecedência. Após o embarque – que começará pelas 20h30min, seguiremos para nosso destino Balneário Camboriú, com parada 
técnica. 
 

2º dia 20/09/19 (Sexta feira): Chegando direto no Hotel Vieira´s ou similar, para café da manhã extra (incluso) – não será 
feito check-in nesse momento, 8h saída para o Parque do Beto Carrero (ingresso incluso) “estão inclusos todos os brinquedos, 
passeios como o trenzinho interno - Ferrovia Dinomagic e teleférico, visitação ao zoológico e 07 áreas temáticas e 04 incríveis 
shows ao vivo” – “não está incluso as atrações: West Selvagem com almoço, Excalibur, Portal da Escuridão, Kart, Quadriciclo, 
Games, Souvenirs, alimentação e guarda-volumes” www.betocarrero.com.br. O almoço é no Parque (não Incluso), às 19h30min 
após o último show que começa às 18h, retorno para o hotel e acomodações em quartos duplos/triplos/quádruplos (conforme 
aquisição). Noite livre. 
 

3º dia 21/09/19 (Sábado): Café da manhã, após terá a oportunidade de passear de Barco Pirata ou fazer o passeio de 
Teleférico e restante do dia livre (pode-se aproveitar a praia, o camelódromo, os shoppings).  
 

 4º dia 22/09/19 (Domingo): Café da manhã, 11h desocupação do hotel e início de viagem de retorno para casa, com paradas 
estratégicas pelas 13h para almoço no Ferju com tempo pra compras. Após continuação de viagem chegava prevista após as 23h. 
 

Pacote inclui: 

 Transporte rodoviário;  

 01 ingresso para o Beto Carrero; 

 02 pernoites no Hotel Vieira´s ou similar categoria turística 3* com café da manhã; 

 01 ingresso para o Bondinho ou Barco Pirata; 

 Café extra; 

 Seguro de Viagem; 
 Serviço de bordo; e 

 Guia Mtur. 
 

Investimento por pessoa em apto. duplo/triplo: 

 Adulto: À vista R$ 718,00 ou 01 + 07 x de R$ 96,00. 

 Criança 04 à 09 anos (acompanhada de 2 adultos pagantes): À vista R$ 592,00 ou 01 + 07 x de R$ 79,00. 
Parcelado no cartão de crédito, boleto bancário ou cheque. 
OBS.: 

 Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugares sem prévio aviso; 

 Dica - Comprar o Fast Pass (fura fila), para melhor aproveitamento do parque; e 

 Levar roupas e calçados confortáveis (extras caso molhe), boné, filtro solar e repelente, máquina fotográfica.  
 

VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 
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