FESTA DA UVA 2019- CAXIAS DO SUL
BRAVITUR
FEVEREIRO
2019
Operadora
Saida: 15/02/2019
Chegada: 01/03/2019

Validade
30/10/2018

Pacote:

15 dias saída/chegada
11 diárias hotel c café
07 refeições
01 bolsa brinde
01 passaporte
para um dia no
Beto Carrero World

03 Diárias em Blumenau
03 Diárias em Gramado
03 Diárias em Caxias do Sul
02 Diárias em Foz do Iguaçu

01° DIA - BELO HORIZONTE / BLUMENAU:
Partida às 14:00 hs do Terminal Turístico JK - Loja 50 - Viagem em ônibus leito turismo, equipado com ar condicionado, tv e serviço de bordo.
Também guia credenciado . Viagem passando pelo sul de Minas e São Paulo, viagem em período noturno.
02° DIA - BLUMENAU:
Chegada e hospedagem previstas para a manhã. ALMOÇO INCLUSO, tour pelos principais pontos tuístico da cidade mais alemã do Brasil,
Tempo livre para compras de produtos regionais. Retorno ao Hotel.
03°DIA - BLUMENAU/ BETO CARRERO WORLD / BLUMENAU:
Após o café da manhã, saída para o Beto Carrero World - Quinto maior parque temático do mundo, Afríca show com a turma de Madagascar,
Piratas do Caribe, Velho oeste, Star world montain e outros atrativos. Retorno ao hotel no fim do dia. Noite Livre.
04° DIA - BLUMENAU/ NOVA TRENTO / BRUSQUE:
Após o café da manhã visita as vizinhas cidades de Nova Trento e Brusque com tempo livre para visita ao Santuário de Madre Paulina e compras
de malhas em Brusque.
05° DIA - BLUMENAU/ GRAMADO:
Após o café da manhã, saída para Gramado - RS, viagem passando pelo litoral de Santa Catarina com belas paisagens, ALMOÇO INCLUSO,
em viagem, Chegada e hospedagem no fim da tarde em Gramado na Serra Gaúcha, restante do dia livre para os primeiros contatos com a bela
cidade.
06° DIA - GRAMADO/ CANELA / GRAMADO:
Após o café da manhã, passeio pelos principais pontos turísticos da Serra Gaúcha, como: Parque do caracol, Igreja de pedra, Lago Negro, Mini-Mundo
e outros. Tempo livre para compras de produtos da região , como chocolates e vinhos. ALMOÇO INCLUSO. Retorno ao hotel no fim da tarde, restante
livre, sugerimos passeio opcional a uma casa de foundee.
07 ° DIA - GRAMADO:
Dia inteiramente livre para atividades de gosto pessoal.
08 ° DIA - GRAMADO / NOVA PETRÓPOLIS / CAXIAS DO SUL:
Saída após o café da manhã, visita a cidade de Nova Petrópolis e suas malharias , Após saída para a cidade de Caxias do Sul, visita a Igreja de
São Pelegrino, logo após visita a um vinícula e com degustação, ALMOÇO INCLUSO, Após hospedagem no hotel no meio da tarde. Noite Livre
para as festividades da Festa da Uva 2019.
09° DIA - CAXIAS DO SUL / FESTA DA UVA 2019:
Dia inteiramente livre para atividades relacionadas a Festa da Uva , com visita aos pavilhões.
10° DIA - CAXIAS DO SUL / FETA DA UVA 2019:
Dia inteiramente livre para atividades relacionadas a Festa da Uva.
11° DIA - CAXIAS DO SUL / FESTA DA UVA:
Manha livre até as 11HS .ALMOÇO INCLUSO, seguido de viagem para Foz do Iguaçu, viagem noturna.
12° DIA - FOZ DO IGUAÇU:
Chegada e hospedagem previsto para o fim da manha, tempo livre, à tarde passeio ao Parque Nacional do Iguaçu, com sua majestosas cataratas do iguaçu
passeio não inclui o ingresso de entrada no parque, Retorno ao hotel , JANTAR INCLUSO. Noite livre para atividades opcionais como shows e cassinos.
13° DIA -FOZ DO IGUAÇU:
Após o café da manhã visita a Usina Hidroelétrica de Itaipu, visita ao lado brasileiro, logo após restante do dia livre para visita opcional ao comércio do
Paraguai, JANTAR INCLUSO, Noite Livre.
14° DIA - FOZ DO IGUAÇU / BELO HORIZONTE:
Após o café da manha, partida para Belo horizonte, passando pelos estados do Paraná, São Paulo . Viagem Noturna.
15° DIA - BELO HORIZONTE:
Chegada e desembarque previsto para o fim da manhã no mesmo local de partida.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS:

Hotéis e ônibus previstos podem ser substituidos por similares. Consultar desconto para crianças
Valores sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Condições gerais regidas pelas
normas da EMBRATUR

PREÇO POR PESSOA:
APTO DUPLO: R$ 3.950,00
APTO TRIPLO: R$ 3.780,00
10 X SEM JUROS NOS CARTÕES

