
Curitiba com passeio de trem até Morretes 
Feriado Farroupilha - 17 a 20 Setembro 2022 – 4 dias

17/09 (sab) – Porto Alegre/ Curitiba
Apresentação  no  aeroporto  de  Porto  Alegre  para  embarque
com destino a  Curitiba.  Chegada e  continuação  com visitas
pela  cidade.  Descubra  a  riqueza  cultural  multiétnica,
conhecendo  o  famoso  sistema  diferenciado  de  transporte
coletivo e as iniciativas da capital do Paraná para manter-se
entre as cidades de melhor qualidade de vida do Brasil. Visite
parques e bosques maravilhosos, além dos cartões-postais da
cidade  como o  Jardim Botânico,  Ópera  de  Arame (ingresso
incluído) e o Parque Tanguá, setor histórico, Rua das Flores,
Praça Tiradentes e Catedral. Chegada no hotel durante a tarde.
Hospedagem e tempo livre.

18/09 (dom) – Curitiba/ Morretes

Foto: Caliel Lima da Costa

Café da manhã no hotel e traslado para embarque no trem da
Serra do Mar Paranaense, um dos passeios sobre trilhos mais
espetaculares do mundo segundo o jornal inglês The Guardian.
Descubra a história da Ferrovia Paranaguá-Curitiba, com suas
mais de 41 pontes e 13 túneis. Aprecie o impressionante visual
das montanhas e vales, com seus rios, cascatas, penhascos e
desfiladeiros.  Conheça  as  cidades  históricas  de  Morretes  e
Antonina  e  visite  o  passado  caminhando  pelo  presente  de
sensações  e  sabores  únicos.  Caminhe  em  meio  ao  casario
colonial de influência portuguesa e saboreie a culinária típica
da  região,  com o  barreado,  as  cachaças  de  Morretes  e  as
deliciosas  balas  de  banana.  Ao  fim  do  dia,  retorno  para
Curitiba pela Estrada da Graciosa, uma das mais pitorescas do
Brasil. Chegada ao hotel e tempo para descanso. 

19/09 (seg) – Curitiba/ Lapa
Café  da  manhã  e  saída  em  direção  a  Lapa.  Vamos explorar  os
casarões e residências de oficiais do exército que combateram
na Revolução Federalista, que sacudiu o sul do País entre 1893
e 1895. A cidade da Lapa originou-se de um pequeno povoado
às margens da antiga estrada da mata – parte do histórico
caminho que era percorrido por tropas de homens conduzindo
gado e outras mercadorias entre Viamão/RS e Sorocaba/SP no
período Imperial.Visitas ao Santuário de São Benedito, a Casa
de Câmara e Cadeia, o Museu das Armas, a Casa Vermelha, o
Panteon dos  Heróis,  o  Teatro  São  João  e  o  Monumento  do
Tropeiro. Mergulhe no mundo dos Tropeiros, suas paisagens,
seus sabores. Retorno a Curitiba durante a tarde. Chegada e
tempo livre. 

20/09 (ter) – Curitiba/ Porto Alegre
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Porto Alegre. Chegada
e fim da nossa viagem. Até a próxima!

https://www.flickr.com/photos/caliel_c/


VOOS CONFIRMADOS (sujeitos a alteração)
Ida:
Compania aérea Embarque Desembarque Embarque Desembarque

Azul Porto Alegre Curitiba 08:20 09:30
Volta:
Compania aérea Embarque Desembarque Embarque Desembarque

Azul Curitiba Porto Alegre 14:00 15:10

C O N D I Ç Õ E S    G E R A I S
Valores e formas de pagamento:

 Por pessoa em apartamento duplo:
o Até 10X R$169,00 (Total R$1.690,00) no cartão de crédito (VI, MC, Amex, Hipercard, Elo)
o À vista no boleto ou PIX: R$1.640,00

 Suplemento para apt individual*: R$450,00 (*disponibilidade sujeita a confirmação)

O pacote inclui:
 Passagem aérea Porto Alegre/ Curitiba/ Porto Alegre com taxas de embarque com bagagem de mão
 3 noites de hospedagem no Hotel Intercity Batel ou similar com café da manhã
 Serviço deônibus semi-leito para traslados e passeios privativos ao grupo
 Ingresso de trem para passeio entre Curitiba e Morretes e Ópara de Arame
 Acompanhamento de guias locais durante passeios
 Kit de Viagens Unitur
 Seguro de assistência de viagem
 Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre

O preço não inclui:
 Refeições não citadas 
 Franquia de bagagem despachada
 Bebidas
 Passeios opcionais

Inscrições: 
 A  reserva  será  confirmada  mediante  o  preenchimento  da  ficha  de  inscrição  no  site  da  Unitur  e

efetivação do 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,  hotéis  e  demais
fornecedores. 
Política de cancelamento:

 Até 61 dias antes do início da viagem – multa de 20% do valor total pago

 Entre 60 e 21 dias antes do início da viagem – multa de 40% do valor total pago

 Entre 20 e 07 dias antes do início da viagem – multa de 60% do valor total pago

 Menos de 07 dias antes do início da viagem – multa de 80% do valor total pago

 Menos de 3 dias antes – 100% de multa


