ENCANTOS DO SUL
BRAVITUR JANEIRO 2019
Operadora

Saida: 09/01/2019
Chegada: 19/01/2019

Pacote:
11 dias

Preço por pessoa: R$ 2.950,00
Validade
30/10/2018

09 diárias
05 refeições

07 vezes sem juros

01 brinde
01 Passaporte
para o parque Beto carrero

01º dia - BELO HORIZONTE / BLUMENAU:
Partida às 14:00 H do Terminal Turístico JK - loja 50 - viagem em ônibus leito turismo, equipado com ar
condicionado, tv e serviço de bordo e guia credenciado. Viagem noturna, com passagem pela grande São Paulo.
02º DIA - BLUMENAU:
Chegada e hospedagem previstas para a manhã. À tarde, Tour pelos principais pontos turístico da cidade
da Oktoberfet- festa da cerveja. Tempo livre para compras de produtos da região. Retorno ao hotel no final da
tarde.
03º DIA - BLUMENAU / BRUSQUE :
Após o café da manhã, saida para a Cidade de Brusque - maior polo têxtil de Santa Catarina e cidade
onde acontece a Fenarreco - Festa do Marreco,
Retorno ao hotel no final da tarde. JANTAR INCLUSO. Noite livre.
04º DIA - BLUMENAU / BETO CARRERO WORLD/ BLUMENAU:
Após o café da manhã, saída para o Beto Carrero World - Quinto Maior Parque temático do Mundo, África Show
Piratas do Caribe, Velho Oeste, Star World Montain e outros.Retorno ao hotel no final do dia.
05º DIA - BLUMENAU / FLORIANÓPOLIS/ GRAMADO:
Após o café da manhã, saída em direção a Gramado, viagem passando pelo litoral de Santa Catarina. Rápido
tour conhecendo o centro de Florianópolis, prosseguimento da viagem com ALMOÇO INCLUSO.
Chegada e Hospedagem previstos para o final da tarde na Serra Gaúcha. Restante do dia livre para primeiros contados com a
bela cidade.
06º DIA - GRAMADO / CANELA / GRAMADO
Após o café da manhã, passeio pelos principais pontos turístcos dessas maravilhosas cidades. Parque
Knoor, Parque do Caracol, Igreja de Pedra, Lago Negro, entre outros. Tempo livre para compras de produtos
ALMOÇO INCLUSO.
da região e o famoso chocolate de Gramado Retorno ao Hotel no
final da tarde. Noite livre, sugerimos um delicioso Foundee.
07º DIA - GRAMADO / BENTO GONÇALVES / CAXIAS DO SUL/GRAMADO
Saída após o café da manhã, visita a Cidade de Bento Gonçalves - a cidade do Vinho - visita a uma
vinícola e depois saida para a cidade de Caxias do Sul , ALMOÇO INCLUSO , com visita a Igreja de
São Peregrino, Retorno ao hotel no final do dia. Noite livre.
08º DIA - GRAMADO
Dia inteiramente livre para atividades de gosto pessoal e passeios locais. Sugerimos a noite um delicioso café colonial.
09º DIA - GRAMADO / CURITIBA
Após o café da manhã, viagem para Curitiba, pela Rod Br 116,Chegada e hospedagem prevista para o início da noite.
Noite livre.
10° DIA- CURITIBA:
Após o café da manhã, city tour conhecendo os principais pontos turísticos da capital
paranaense como a ÔPera de arame, Jardim Botânico e outros.
À NOITE JANTAR INCLUSO DE CONFRATERNIZAÇÃO , no Bairro de Santa Felicidade.
Restante da noite livre.
11º DIA - CURITIBA /BELO HORIZONTE
Após o café da manhã, viagem de retorno para
Belo Horizonte. Chegada e desembarque previsto para o
final da noite no mesmo local da partida.
Fim de nossos serviços

Bravitur.com.br

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

