
 

 

9º ITÁ NA FLOR DA IDADE 

27/09 a 01/10/2021 - 5 DIAS 
Pacote com Pensão Completa 

Itá Thermas / SC 
 

   
 

27/09 (Seg) – PORTO ALEGRE / ITÁ (SC)  
Apresentação em frente ao Teatro São Pedro às 7h da manhã para viagem a Itá (SC). Nosso (a) guia estará 
a sua espera para acompanhar nesta belíssima viagem. No caminho faremos parada para almoço (não 
incluso). Chegada prevista às 16h no Itá Thermas Resort e Spa. Recepção e Chá da tarde. A programação 
no Resort será intensa desde o primeiro dia: Show de prêmios, receptivo lúdico. Jantar do Cheff e Bingo 
Show! 
 
28/09 (Ter) – ITÁ THERMAS RESORT 
Dia para desfrutar das inúmeras atrações do complexo das Itá Thermas. Destaque para as 8 piscinas 
internas e externas. Além disso, há toda programação oferecida pelo hotel, com shows, passeios, trilhas, 
etc. (Consulte a programação logo abaixo). Café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar incluídos. À 
noite, show nacional com Sílvio Brito.  
 
29/09 (Qua) – ITÁ THERMAS RESORT 
Mais um dia para desfrutar do paraíso. Além das piscinas, onde os hóspedes tem acesso exclusivo, uma 
boa sugestão é utilizar o serviço de spa (pago à parte), para realizar uma massagem relaxante ou 
tratamento terapêutico. (Para outras atividades, consulte a programação logo abaixo). Café da manhã, 
almoço, chá da tarde e jantar incluídos. À noite o hotel oferece atividades, como bailes, bingo, show de 
talentos ou espetáculos de comédia teatral. 
 
30/09 (Qui) - ITÁ THERMAS RESORT 
Nosso último dia para aproveitar as maravilhas que o resort nos oferece. Uma boa sugestão é a de fazer 
uma aula de hidroginástica em nossas piscinas, ou realizar uma trilha leve e agradável na área verde do 
hotel ou participar de outras atividades oferecidas pelo resort (consulte as opções logo abaixo).  
Café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar incluídos. 
 
01/10 (Sex) - ITÁ THERMAS RESORT / PORTO ALEGRE 
Café da manhã e embarque no ônibus par retorno a Porto Alegre. Chegada no final da tarde.  
 



 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES OFERECIDAS PELO ITÁ THERMAS RESORT 
 

• Show Nacional com Silvio Brito nas terças 
feiras 

• Jantares temáticos  

• 3 Bailes  

• Show de Talentos  

• Teatro Comédia Show  

• 1 Camiseta por pessoa  

• 1 taça de água ou 1 taça de refrigerante por 
pessoa durante o almoço e jantar. 

• Pensão completa (Café da manhã, almoço, 
chá da tarde e jantar), sendo o jantar do 
primeiro dia, todas as refeições dos dias 
intermediários e, no último dia, café da 
manhã e almoço; 

• Acesso exclusivo para hóspedes a 06 
piscinas (05 externas e uma interna, todas 
com águas termo-minerais com 
temperatura média de 32ºC) - os hóspedes 
também tem acesso livre ao Aqua Parque 
Itá Thermas, aberto no período de alta 
temporada, conforme calendário de 
funcionamento, com 10 piscinas externas e 
5 internas, além das atrações: Kamikaze, 
Tobobóia e Surfline; 

 

• Sauna úmida (Horário de funcionamento 
das 10h às 12h e das 17h às 20h, localizada 
no último andar ao lado do Spa);  

• Brinquedoteca e Berçário;  

• Academia (aberta diariamente das 09h00 às 
21h00); 

• Mini-golf (empréstimo de taco e bolinhas 
realizado na recepção. Crianças menores de 
16 anos somente com autorização do pai ou 
responsável); 

• 6 quadras de tênis (saibro), Futebol society 
e Vôlei de areia; 

• Mini-arvorismo; 

• Hidroginástica, Caminhadas ecológicas, 
Trilhas, Equipe de Recreação das 09h às 
22h30 para crianças (a partir dos 03 anos 
de idade), adolescentes e adultos. 

• Tobo água; 

• Bar molhado; 

• Sala de carteado, Sala de Jogos (com mesas 
de sinuca, Ping pong, Air game e carteado); 

• Torneios de boliche - 01 hora por dia, sem 
custo adicional somente em horários 
determinados, dento da programação de 
lazer da equipe de recreação; 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS        GG  EE  RR  AA  II  SS 

 

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo) 
 < preços por pessoa – mínimo 30 passageiros > 

Serviços Valor 

Valor do pacote aéreo + terrestre R$ 2.280,00 

Suplemento para apartamento individual  –R$ 650,00 

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

- O preço inclui: 

• Ônibus Double Deck Leito 

• ITÁ THERMAS RESORT E SPA 

• Pensão completa (café da manhã, almoço, chá da tarde e 
jantar especial) 

• Pacote especial 9º Itá Flor da Idade 

• Seguro de assistência de viagem 

• Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 

- O preço não inclui: 

• Refeições não citadas  

• Bebidas 

• Passeios opcionais 
 
 
 

Condições de pagamento e inscrições: 
• À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$ 2.210,00 

• 10 parcelas de R$ 228,00 no cartão de crédito 

• 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. 

 

• Até 61 dias antes do início da viagem – Reembolso integral do valor pago (se o 

pagamento for realizado no cartão de crédito será cobrado uma taxa administrativa no 

ato do reembolso). 

• Entre 60 e 21 dias antes do início da viagem – perda de 40% do valor total do programa 

• Entre 20 e 07 dias antes do início da viagem – perda de 60% do valor total do programa 

• Menos de 07 dias antes do início da viagem – 80% do valor total do programa 

• Menos de 3 dias antes – 100% de multa 

 


