Curitiba + Morretes + Vila Velha – Pacote Rodoviário
14 à 17/11/2019 – 04 dias e 02 noites - Feriado Proclamação da República

Jardim Botânico de Curitiba

Trem Curitiba x Morretes

Centro de Curitiba

01 - ROTEIRO

1º Dia 14/11/19 (Quinta feira): Embarque em Venâncio Aires. Estar no local de embarque com pelo menos 15 minutos de

antecedência. Após o embarque – que começará pelas 18h30min, seguiremos para o parque de Vila Velha - Ponta Grossa/PR, com
paradas estratégicas.
2º dia 15/11/19 (Sexta feira): Chegada no Parque Estadual de Vila Velha - diretamente fazendo os passeios com guia local.
 Um dos mais importantes pontos turísticos do Paraná, o Parque Estadual de Vila Velha e Furnas, o passeio de Arenitos tem
a opção de meia trilha com duração de aproximadamente 40min e a trilha completa com caminhada de 1h40min, o
passeio Furnas têm duração de 1h.
 Após visitação, almoço (incluso – sem bebidas), em seguida nosso rumo será Curitiba, com chegada prevista pelas 17h.
Entrada no hotel para acomodações em quartos duplos, triplos e single. Noite Livre.
3º dia 16/11/19 (Sábado): Café da manhã, 9h saída do hotel para fazer os passeios em Curitiba com guia local.
 Jardim Botânico, Passeio Público e Memorial Árabe, Bosque do Papa Memorial Polonês, Universidade Livre do Meio
Ambiente, Opera do Arame (com ingresso), Parque Tanguá e mais.
 Durante passeio parada pra almoço (incluso – sem bebidas), retorno pelas 18h ao hotel, e a pelas 20h sairemos para Jantar
no Bairro Santa Felicitá – Restaurante Madalosso (incluso).
4º dia 17/11/19 (Domingo): 6h30min café da manhã, 7h15min saída do Hotel e dando início ao nosso Passeio de Trem de
Curitiba (8h embarque - ingresso incluso) a Morretes (12h30min desembarque), 13h faremos nossa parada para almoço (incluso –
sem bebidas) em Morretes, após tempo livre de 1hora para caminhar, conhecer Morretes e fazer compras. Retorno cidade de
origem.
02 – O PACOTE INCLUI:












Transporte rodoviário;
02 pernoites em Curitiba no Hotel Condor ou similar com café da manhã - www.condorhotel.com.br;
01 jantar no Madolosso com bebida;
03 almoços sem bebidas;
Ingresso na Ópera do Arame;
Ingresso Vila Velha (Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada);
Ingresso para o trem Curitiba x Morretes;
Seguro de Viagem;
Serviço de bordo; e
Guia local e Guia Mtur.

03 – INVESTIMENTO POR PESSOA – Em Apto. Duplo ou Triplo:

 Adulto: À vista R$ 988,00 ou 01 + 09 x de R$ 105,00.
 Criança 05 à 10 anos (acompanhada de 2 adultos pagantes): À vista R$ 858,00 ou 01 + 09 x de R$ 92,00.
Parcelado no cartão de crédito, boleto bancário ou cheque.
04 – OBSERVAÇÕES:




Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugares sem prévio aviso;
Roupas e calçados confortáveis, filtro solar, repelente, máquina fotográfica, capa de chuva.
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