TERMAS DE JUREMA
1° dia - Cidade de origem / Curitiba
Apresentação no aeroporto de origem para embarque no voo com destino a Curitiba. Chegada em
Curitiba, city tour visitando os principais pontos turísticos de Curitiba, como a Ópera de Arame,
Jardim Botânico e outros. A tarde após o city tour acomodação no hotel. Noite Livre. À noite,
sugerimos jantar (não incluído) no bairro Santa Felicidade, que preserva muito da cultura trazida
pelos imigrantes italianos a Curitiba.
2° dia - Curitiba / Termas de Jurema
Após café da manhã saida até o Termas de Jurema Resort Hotel, para para almoço (não incluso)
seguindo até o hotel para acomodação e jantar.
3° dia - Termas de Jurema
Dia inteiramente livre para desfrutar de todas as maravilhas que o resort oferece: água mineral
corrente jorrando a 42º C direto do subsolo, duas piscinas cobertas, piscinas ao ar livre, banho de
lama negra, lagos e rios para pescaria, barragem com quedas d’água, sala de jogos, quadras
esportivas e outras atividades.
4° dia - Termas de Jurema
Dia livre para banhos e atividades independentes. Sugerimos, como forma de conhecer melhor
todos os atrativos do Resort é fazer um passeio de pedalinho, carrinho elétrico, bicicleta, charrete
ou a cavalo.
5° dia - Termas de Jurema
Aventura e adrenalina, contudo, sem deixar de lado a segurança: é isso que você poderá encontrar
no Circuito de Arborismo e Tirolesas. As atividades em ambos os equipamentos são acompanhadas
e orientadas pela Equipe de Monitores.
6° dia - Termas de Jurema
Recentemente inaugurado, o ginásio poliesportivo oferece estrutura completa para a prática de
qualquer esporte de quadra: vôlei, basquete, handebol e futsal. Tênis e futebol de campo também
podem ser praticados nas quadras localizadas próximas ao Ginásio de Esportes. Contornando
alguns dos lagos do hotel encontra-se a pista de cooper. Com 1200m de percurso, possui piso de
concreto e é totalmente arborizada.
7° dia - Termas de Jurema / Curitiba / Cidade de origem
Desocupação dos apartamentos, após café da manhã saida em direção ao aeroporto de Curitiba
para embarque no voo de retorno.

