
Curitiba EspecialGrupo

11 a 12 de março de 2020 - 02 dias 

ROTEIRO DA VIAGEM: 

11/03 (qua) – AGUDO / PORTO ALEGRE / CURITIBA 
Na madrugada, encontro com o grupo em local a definir em Agudo para viagem à Porto Alegre. Chegada e apresentação no aeroporto 
Salgado Filho para embarque no voo direto para Curitiba. Chegada e programação do tour panorâmico pela cidade de Curitiba, 
passando pelos locais: Praça Tiradentes/ Catedral, Rua das Flores, Museu Ferroviário e Teatro Paiol. Em seguida, visitaremos o lindo 
Jardim Botânico onde teremos tempo para conhecer melhor este local. Logo após, parada para almoço (incluso). Após o almoço, iremos 
ao Mercado Municipal e Mercado de Orgânicos onde faremos uma visita. Depois passaremos pela Universidade Federal do Paraná, 
Teatro Guaíra e Paço da Liberdade (tour panorâmico). Em seguida visitaremos o Museu Oscar Niemeyer (mais conhecido como o museu 
do olho), Ópera de Arame, o Parque Tanguá (apenas parada para foto), Parque Tingui/Memorial Ucraniano. Final do dia, acomodação no 
hotel. Jantar e noite livre.

O PREÇO INCLUI:
• Passagem aérea com saída de Porto Alegre
• Taxas de embarque nos aeroportos • Seguro de assistência de viagem

• Kit de Viagens Unitur

• SLAVIERO ESSENTIAL CURITIBA PALACE ou similar • Pensão completa em todo o roteiro
• Serviço de ônibus Agudo/ Porto Alegre - Curitiba - Porto Alegre / Agudo

• Refeições não citadas • Bebidas • Passeios opcionais

O PREÇO NÃO INCLUI:

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo) 
preços por pessoa – mínimo 25 passageiros

Valor do pacote aéreo + terrestre

Suplemento para apartamento individual 

R$ 1.090,00

R$ 100,00
(Para quem desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade)

Condições de pagamento e inscrições:

• À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$ 1.035,50

• 10 parcelas de R$ 109,00 no cartão de crédito/cheques

A inscrição será confirmada mediante o envio da ficha de inscrição e pagamento da primeira parcela

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, hotéis e demais fornecedores.

12/03 (qui) –  CURITIBA / PORTO ALEGRE / AGUDO
Café da manhã no hotel. Pela manhã faremos uma caminhada pelo Lago da Ordem, onde passaremos pela Casa Romário Martins, Igreja 
da Ordem, Memorial de Curitiba, Igreja do Rosário, Palacete Wolf, Relógio das Flores, Palacete Belvedere e Museu Paranaense. Parada 
para almoço. A tarde visitaremos o Bosque Papa João Paulo II e a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Logo 
após ida para o aeroporto e retorno à Porto Alegre. Chegada e viagem para Agudo. Fim dos nossos serviços.


