Orçamento Nº: 495/2017.

PARQUE AQUÁTICO FAZENDA DOS ACQUALOKOS
DATA: 20/JANEIRO/2018.
SAÍDA: 07h00min em frente ao Posto Sim (Di Trento) próximo à boate Chardonnay.
ROTEIRO: Saída em frente ao Posto Sim próximo a Chardonnay com destino ao Acqualokos. Localizado na Estrada
do Mar, entre as praias de Curumin e Arroio Teixeira, o parque Aquático Fazenda dos Acqualokos é o maior parque
aquático coberto do Brasil, são mais de 1000m² de área com piscinas frias e quentes, mais de 40 brinquedos, toboáguas,
rampas, cachoeiras, rio corrente, montanha russa, guarda volumes, banheiros, vestiários, praça de alimentação, toda
infraestrutura e segurança necessárias para um dia agradável de lazer. São monitores e salva-vidas nas piscinas e
brinquedos. Almoço (não incluído) na praça de alimentação do parque. No final da tarde em horário a combinar com
o guia retorno a Caxias do Sul. Chegada no mesmo local de embarque.
O QUE LEVAR: documento original previamente informado (identidade). É indispensável que nenhum passageiro
viaje sem documento de identificação. Só será aceita cópia da certidão de nascimento, desde que esteja autenticada.
Muda de roupa, lanche mais reforçado (se achar necessário), chinelo, toalha de banho, protetor solar, boné, 02 ou 03
sacolas plásticas p/ colocar toalha e roupas molhadas, roupa de banho, artigos para higiene pessoal (desodorante,
sabonete, xampu, pente e/ou escova de cabelo), carteira de plano de saúde caso possua, Algum valor em dinheiro
para despesas extras como almoço, guarda volumes e bebidas, picolés e guloseimas no bar. Máquina fotográfica (se
achar necessário), CD e DVDs de interesse para utilizar no ônibus. Medicamentos de uso pessoal inclusive para enjôo
(nesse caso recomenda-se tomar o remédio com pelo menos meia hora de antecedência ao início da viagem). Lanche
mais reforçado (se achar necessário). Todos estes e demais itens de caráter pessoal estarão sob responsabilidade e
cuidado de cada um. O valor do passeio não inclui o valor do guarda-volumes.

INCLUI:
 Veículo de turismo em conformidade com o número de passageiros pagantes,
 seguro transporte obrigatório,
 seguro pessoal assistencial 24hs para derivado de acidentes c/cobertura dentro e fora do veículo,
 ingresso para passar o dia no parque Acqualokos,
 guia de turismo cadastrada no Ministério do turismo,
 serviço de bordo.
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 180,00 para mínimo de 20 passageiros pagantes.
Seguro de viagem completo opcional. Valor sob consulta.
FORMA DE PAGAMENTO: A vista R$ 180,00. A prazo entrada mais 01 vezes R$ 100,00 por pessoa com cheque prédatado.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original;
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito a disponibilidade de lugares;
- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de
nascimento; Endereço; telefones de contato (fixo e celular); e-mail;

Prazos e desistências/cancelamentos: Reembolso em caso de desistência do participante: 21 dias antes da saída será
integral. 20 a 15 dias antes da saída reembolso de 50% . 14 a 07 dias antes 20% menos de 07 dias não será
reembolsado nenhum valor. O valor também não será cumulativo para outra

