
 

 
 

Ponta Grossa COM PARQUE VILA VELHA /BURACO DO PADRE / PARQUE 

HISTÓRICO CARAMBEÍ / Curitiba / Serra do Mar 
 

11 a 15 de outubro de 2023 
 

11/10 - Caxias do Sul / Ponta Grossa: Apresentação do grupo às 21h na Rua 20 de Setembro, em frente 

ao Posto SIM/Chardonnay, para embarque em ônibus especial de turismo equipado com poltronas soft, 

ar condicionado, calefação, sistema de TV/DVD, toalete, frigobar, além do serviço de bordo. Noite em 

trânsito. 

 

12/10 - Ponta Grossa: Café da manhã em trânsito. Chegada no Parque Estadual de Vila Velha, onde 

iremos conhecer um dos mais importantes pontos turísticos. O passeio de Arenitos tem a opção de meia 

trilha com duração de aproximadamente 40min e a trilha completa com caminhada de 1h40min, o 

passeio Furnas têm duração de 1h. Após visitações, seguimos para almoço (não incluso) em local a 

combinar. Deslocamento até o Bourbon Convention Hotel Ponta Grossa para check-in e acomodação. 

Em horário a combinar com o guia, saída para visitação ao Buraco do Padre, uma das atrações mais 

procuradas atualmente do Paraná. Em horário a combinar, retorno ao hotel. Jantar (não incluso) e 

programação noturna a combinar com o guia. 

 

13/10 – Ponta Grossa / Curitiba: Café da manhã e saída para conhecer o Parque Histórico de Carambeí, 

que é um museu histórico a céu aberto. O museu foi inaugurado durante as comemorações do 

Centenário da Imigração Holandesa em 2011 e tem como objetivo preservar a memória e o legado 

histórico e cultural deixado pelos imigrantes na região. O parque é considerado um dos maiores museus 

a céu aberto do Brasil, ocupando uma área de 100 mil m². Almoço (não incluso) dentro do Parque. Em 

horário a combinar com o guia, saída e deslocamento até Curitiba. Chegada no hotel e hospedagem. 

Jantar (não incluso) e programação noturna a combinar com o guia. 

 

14/10 – Curitiba: Café da manhã e início do city tour com guia local, visitando os principais pontos 

turísticos de Curitiba, como o Jardim Botânico, Ópera de Arame, Parque Tanguá, Museu Oscar 

Niemeyer (MON) popularmente conhecido como Museu do Olho, entre outros. Almoço (não incluso) e à 

tarde, continuamos com nosso city tour. Para coroar o dia de passeios nesta bela cidade, sugerimos 

jantar no Restaurante Madalosso (não incluso). 

 

15/10 – Curitiba / Morretes / Caxias do Sul: Café da manhã, desocupação dos aptos e saída para a 

estação ferroviária de Curitiba, onde faremos passeio de trem entre Curitiba e Morretes. Este passeio 

leva em média 04 horas entre as paisagens da Serra do Mar Paranaense e o maior trecho de mata 

atlântica preservada do pais. A grandiosidade desta ferrovia construída em 1884 impressiona pelas 

obras do caminho em um terreno bem acidentado. Almoço em Morretes (não incluso) e tempo para 

apreciar o comércio local. Em horário a combinar, início da viagem de retorno para Caxias do Sul. 

Chegada pela madrugada no mesmo local de partida. 

Fim de nossos serviços! Obrigada! Até a próxima viagem... 

 

 

 

 



 

 

 

 

INCLUI: 

 Transporte em ônibus especial de turismo  

 01 pernoite em Ponta Grossa em aptos duplos com café da manhã no Hotel Bourbon Ponta 

Grossa Convention - www.bourbon.com.br/hotel/bourbon-ponta-grossa  

 02 pernoites em Curitiba em aptos duplos com café da manhã no Hotel Slaviero Slim - 

www.slavierohoteis.com.br/hoteis/slim-curitiba-av-das-torres/ 

 Ingresso e visitação ao Parque Vila Velha 

 Ingresso e visitação ao Parque de Natureza Buraco do Padre 

 Ingresso e visitação ao Parque Histórico de Carambeí 

 City tour em Curitiba com guia local 

 Passeio de trem pela Serra do Mar vagão categoria turística 

 Seguro rodoviário obrigatório 

 Serviço de bordo 

 Guia Mtur de Turismo acompanhando durante toda a viagem 

 

 

 

Investimento por pessoa e formas de pagamento: 

 R$ 1.578,00,00 à vista em dinheiro ou 

 R$ 1.634,00 à vista no cartão de débito/crédito ou 

 Parcelamento em 01 (entrada em dinheiro) + 07 x de R$ 212,00 (R$ 1.696,00 total a prazo) 

 Valor para criança: consultar 

 

 
Observações importantes: 

 Preços por pessoa em Reais (R$), sujeitos à alteração sem prévio aviso e disponibilidade de 
lugares; 

 Confirmação de saída da viagem com mínimo de 30 passageiros; 
 Reserva de assentos no ônibus por ordem de inscrição, mediante pagamento da reserva; 
 É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Documentos 

necessários para a reserva e contrato: nome completo, documento de identidade, CPF, data de 
nascimento, telefones de contato; 

 Para o embarque é obrigatória à apresentação do documento anteriormente informado. São 
permitidos somente documentos originais; 

 De acordo com a legislação vigente, maiores de 12 anos, só poderão viajar com documento de 
identidade; 

 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente a Lei Nº 8.069 de 1990, Art 250. Menores 
de 18 anos só poderão hospedar-se acompanhados de ambos os pais ou responsáveis legais ou 
com autorização escrita desses, sendo obrigatório o fornecimento ao Hotel dos documentos que 
comprovem tal condição; 

 De acordo com a Lei da Criança e do Adolescente – Lei 8069, Art. 83. Nenhuma criança ou 
adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside 
desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial, ou autorização 
em cartório com firma reconhecida pelos pais; 

 Política para desistências: reembolso integral para cancelamento até 21 dias antes da saída; 
reembolso de 50% para cancelamento de 20 a 15 dias antes da saída; reembolso de 20% para 
cancelamento de 14 a 07 dias antes da saída; sem direito de reembolso para cancelamento com 
menos de 07 dias antes da viagem; 

 Para melhor aproveitamento da viagem o roteiro e visitações poderão ser alterados sem aviso 
prévio. 

 

http://www.bourbon.com.br/hotel/bourbon-ponta-grossa
http://www.slavierohoteis.com.br/hoteis/slim-curitiba-av-das-torres/

