
Termas Romanas 
Um espaço criado especialmente para retomar a grandiosidade das históricas termas romanas em

meio a estruturas modernas, inovadoras e confortáveis junto deste cenário de natureza vital,
revitalizante e especial que é o Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro.

30 outubro a 02 novembro 2021 – 4 dias (3 noites)

30/10 (sab) – PALMEIRA DAS MISSÕES/ RESTINGA SECA (Hotel Recanto Maestro)
Dias  de  lazer  e  diversão  nos  espera!  Durante  a  manhã,  saída  em  ônibus  privativo  com destino  a
Restinga Seca. Durante a nossa viagem, parada para almoço (não incluído). Continuação e chegada em
nosso hotel. Tempo para acomodação e descanso. Jantar no restaurante do hotel (não incluído).

31/10 (dom) – TERMAS ROMANAS
Após uma boa noite de sono e um café da manhã delicioso, saída em direção às Termas Romanas para
usufruir das suas piscinas com águas medicinais (ingresso incluído). A estrutura oferece várias opções
de lojas, bares e restaurantes. Os ônibus entre o hotel e as termas saem a cada 30 minutos. Jantar
incluído.

01/11 (seg) – TERMAS ROMANAS
Chegamos a mais um dia de puro lazer e descanso. Café da manhã e saída em direção às Termas
Romanas. Sugerimos aproveitar os serviços de spa e massagens (não incluídos). Retorno ao final do dia
ao hotel. Jantar incluído.

02/11 (ter) – RESTINGA SECA/ PALMEIRA DAS MISSÕES
Hora de fazer as malas com as energias recarregadas. Após o café da manhã, liberação dos quartos e
saída em horário combinado. Chegada no final da manhã/ inicio da tarde. Até a próxima!



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

PROGRAMA COMPLETO:
Para uma base de 36 passageiros.

O preço inclui:
 Traslado  em  ônibus  leito  Palmeiras  das  Missões/
Restinga Seca
 3  noites  de  hospedagem  no  Hotel  Recanto  Business
Center ( Torre Business)
 Café  da  manhã  diariamente  +  2  jantares  conforme
roteiro
 2 dias de ingresso para as Termas Romanas
 Seguro viagem com cobertura de até R$30.000,00 (não
inclui coberturas para Covid)
 Kit viagem especial Unitur

O preço não inclui:
 Almoços,  lanches  e  outras

refeições não citadas
 Bebidas
 Serviços  de  spa,  massagens,

lavanderia, salão de beleza
 itens  não  descritos  em  “o

preço inclui”

Valores e condições de pagamento

Valor por pessoa em apartamento TRIPLO – R$1.260,00
Valor por pessoa em apartamento DUPLO – R$1.345,00
Valor por pessoa em apartamento INDIVIDUAL – R$1.515,00

*Desconto de R$80,00 para passageiros com idade acima de 60 anos (obrigatório apresentação da 
carteira de identidade para acesso às Termas Romanas)

 À vista no boleto – desconto de 5% do valor apresentado
 Parcelamento no cartão de crédito em até 10X sem juros.

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

Política de cancelamento

 Até 40 dias antes multa de R$150 pelo cancelamento 

 Entre 39 e 21 dias antes do início da viagem – penalidade de 40% do valor total do  pacote 
 Entre 20 e 07 dias antes do início da viagem – penalidade de 60% do valor total do pacote
 Menos de 07 dias antes do início da viagem – 80% do valor total do pacote
 Menos de 3 dias antes – 100% do valor do pacote.


