
 GRUPO FERIADO FARROUPILHA EM CURITIBA – 3 dias

18/09 (sab) –  PORTO ALEGRE /CURITIBA 
Encontro com o grupo em acompanhante e partida para Curitiba. Chegada em Curitiba as 07h15.
Em seguida 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 (não incluído). A tarde visitaremos o
Bosque Papa João Paulo II e a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.  A noite,
jantar no Restaurante Madalosso. Após, retorno ao hotel.
 
19/09 (dom) –  CURITIBA  / MORRETES  /CURITIBA
Café da manhã no hotel. Partiremos para Morretes, com o trem turístico pela Serra do Mar. Chegada
e parada para almoço (não incluso). A tarde, city tour com guia local. Retorno a Curitiba no final da
tarde . Noite livre.

20/09 (seg) –  CURITIBA / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel e saída para 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 (não incluso). Em seguida 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 – visita externa), Ópera de Arame (visita externa), o Parque Tanguá (apenas
parada para foto), Parque Tingui/Memorial Ucraniano. Em horário apropriado, ida para o aeroporto
para embarque com destino a Porto Alegre. Fim dos nossos serviços.

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: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo)
   < preços por pessoa – mínimo 15 passageiros >

Serviços Valor

Valor do pacote aéreo + terrestre R$ 1.197,00
Suplemento para apartamento individual  – R$ 350,00

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade)

-   O preço inclui:
*Passagem aérea desde Porto Alegre
*Taxas de embarque nos aeroportos
*Petras Hotel  ou similar
*Café da manha diário.

- O preço não inclui:
 Refeições não citadas 
 Bebidas
 Passeios opcionais



*Guia local em Curitiba e em Morretes
*Transporte em micro-ônibus privativo em Curitiba e Morretes / 

Curitiba
*Passagem de trem Curitiba / Morretes
*Kit Unitur
*Seguro de assistência de viagem
*Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre
Condições de pagamento e inscrições:
 À vista no boleto/dinheiro R$ 1.160,00

 10 parcelas de R$ 119,70 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.


