
GRUPO AAI/RS 
13 a 16 de junho 2019 – Curitiba

13/06 (quinta-feira) PORTO ALEGRE/ CURITIBA
Apresentação no Aeroporto  Salgado Filho para  embarque com destino a Curitiba.  Chegada no início  da
manhã  e  parada  para  café  da  manhã.  Visita  à  CASACOR  Paraná.  Almoço  e  traslado  até  o  hotel  para
alojamento. Restante do dia livre.

14/06 (sexta-feira) CURITIBA
Após café da manhã, saída para visitas aos escritórios de arquitetura e obras de interesse arquitetônico. Ao
final da tarde, retorno ao hotel e tempo livre.

15/06 (sábado) CURITIBA/ TREM ATÉ MORRETES/ ESTRADA GRACIOSA/ CURITIBA
Café da manhã no hotel e saída para a estação ferroviária para embarque com destino a Morretes. Viagem de
aproximadamente 3horas  e meia pela Serra do Mar.  Chegada e almoço.  Visitas  em Morretes,  charmosa
cidade situada entre a Serra e o Litoral do Paraná, repleta de casarões preservados. Ao final da tarde, retorno
a Curtiba pela Estrada Graciosa (sujeita a possibilidades climáticas). Chegada ao hotel e tempo livre.

16/06 (domingo) CURITIBA/ PORTO ALEGRE
Café da manhã, liberação dos quartos e saída para visitas em Curitiba. Inicialmente vamos ao Bosque Alemão
- Em meio a 38 mil m² de mata nativa, conhecemos o Oratório de Bach , réplica de uma Igreja Presbiteriana,
em madeira e  a  Torre  dos  Filósofos;  Universidade Federal  do Paraná -  primeira universidade  brasileira,
instituída em 1912. Em estilo eclético, um dos prédios históricos mais bonitos de Curitiba;  Teatro Guaíra - 
 Um importante teatro curitibano, abriga 3 salas de espetáculos, a maior com capacidade para 2173 pessoas.  
Na entrada, painel em concreto aparente, do artista plástico curitibano, Poty Lazzarotto; Paço da Liberdade
-Localizado na Praça Generoso Marques, no centro da cidade, foi construído em apenas 560 dias, em 1916,
com detalhes nos estilos neoclássico e estilo art nouveau. Antiga sede da Prefeitura de Curitiba, abrigou o
gabinete de 42 prefeitos e também foi sede do Museu Parananense. O prédio é um local de encontro dos
curitibanos;  Rua das Flores - primeira rua exclusiva para pedestres no Brasil, inaugurada em 1972. Iremos
conhecer externamente o Palácio Avenida, local das apresentações natalinas que já fazem parte do roteiro
turístico de Nata, na capital.  Praça Tiradentes - Marco zero de Curitiba onde está a Catedral Metropolitana
Basílica Menor Nossa Senhora da Luz, concluída em 1893, em estilo neogótico. Setor Histórico - Largo da
Ordem - Principal referência no setor histórico da cidade. No passado, era o local onde os colonos vendiam
seus produtos, trazidos das colônias ao redor  de Curitiba. Ainda pode-se ver o antigo bebedouro de animais
no meio do Largo da Ordem, além das Igrejas da Ordem, do Rosário, Memorial de Curitiba, Casa Hoffmann,
Casa Romário Martins e Solar do Rosário, local que oferece cursos de fotografia e artes.  À noite, traslado ao
aeroporto para embarque com destino a Porto Alegre. Chegada e fim da nossa viagem. Até a próxima!

VOOS PREVISTOS (sujeitos a variação):
Cia aérea: GOL

DATA SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA VOO

13 junho Porto Alegre Curitiba 06:15 07:15 G3 1984

16 junho Curitiba Porto Alegre 21:55 23:00 G3 1987



C O N D I Ç Õ E S     G E R A I SC O N D I Ç Õ E S     G E R A I S

  Valor do pacote aéreo + terrestre (em Apto duplo)
Valor em base para grupo com no mínimo de 25 passageiros

SÓCIO AAI - R$ 1.700,00
NÃO-SÓCIO AAI – R$2.100,00

Suplemento para apartamento individual  - R$250,00

O preço inclui: O preço não inclui:
Passagem aérea desde Porto Alegre com a GOL com bagagem despachada Refeições não citadas 

Taxas de embarque nos aeroportos Bebidas

03 noites de hospedagem no Hotel Slaviero Essential Batel com café da 
manhã diariamente. As diárias iniciam e terminam às 12horas.

Passeios opcionais

Guia local durante as visitas Lanches em Geral

Ingressos para os lugares previstos no roteiro

Bilhete de trem da Serra Verde Express entre Curitiba e Morretes em classe 
turística

Bolsa de viagem personalizada AAI/RS

Seguro de assistência de viagem

Condições de pagamento e inscrições:
À vista no boleto/cheque ou dinheiro R$ 1.625,00 (SÓCIO AAI)
À vista no boleto/cheque ou dinehiro R$2.025,00 (NÃO-SÓCIO AAI)

No cartão de crédito ou cheque em até 10 x R$ 170,00 (SÓCIOS AAI)
No cartão de crédito ou cheque em até 10 x R$ 210,00 (NÃO-SÓCIOS AAI)

 A inscrição será confirmada mediante o envio da ficha de inscrição e pagamento 
 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores

que independem da nossa vontade.  O Cancelamento da viagem está sujeito a penalidades da
Companhia Aérea

 OBS. O Tour noturno na basílica  é de responsabilidade do hotel, podendo ser cancelado sem
aviso prévio.


