Orçamento Nº: 07/2021

NOVA PRATA / CALDAS DE PRATA ÁGUAS TERMAIS

Termas da Longevidade com visita a Dom
Kariane artesanato polonês e a Canto
Flor
DATA: 28/FEVEREIRO/2021 SAÍDA: 07h00min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de Setembro, próximo a Chardonnay.
ROTEIRO: Saída de Caxias do Sul as 07h00min com destino a Nova Prata indo diretamente ao Atelier de

Artesanato Polonês, um local ambientado em uma casa de família de descentes e que abriga um lindo acervo
do artesanato em madeira e fios. As famosas “pisankii”, ovos de madeira ricamente pintados e decorados.
Possibilidade de compra de lembrancinhas de interesse. Haverá também degustação de um salgado e um doce
típico no local.
Após ida ao Canto Flora, um reduto urbano de Biodiversidade construído no entorno de uma casa da década
de 40. Um bom lugar para passear, conhecer e adquirir plantas num acervo variado, com plantas alimentícias,
medicinais, ornamentais, "plantas do tempo da vovó" como a flor-de-cera e outras preciosidades. No interior da
casa temos artesanatos, geleias, cosméticos naturais e pastinhas feitas com Plantas Alimentícias NãoConvencionais. Terminada essa visita o destino é o Complexo Termal Caldas de Prata, que se caracteriza como
estância hidromineral onde se toma como principal as propriedades medicinais da água - crenoterapia – sendo
indicada na forma de banhos para enfermidades do aparelho locomotor, cardiovasculares, dermatológicas,
ginecológicas e neurológicas e tratamentos de doenças reumáticas como artrite, artrose, tendinites, entre outros
benefícios. Dia todo para aproveitamento da infraestrutura do complexo. Almoço no local (incluso) não inclui
bebidas. As 18h00min, saída e início da viagem de retorno a Caxias do Sul, diretamente no local de embarque.
Fim de Nossos Serviços, obrigada e até a próxima viagem!!

O QUE LEVAR: documento de identidade original, carteirinha do plano de saúde caso possua, boné, protetor solar, roupa
de banho, artigo de higiene pessoal como: xampu, sabonete, desodorante, perfume, toalha de banho, roupão, chinelos,
sacolas plásticas, remédios de uso pessoal. Algum valor em dinheiro para lanches, almoço e compras de lembrancinhas.
INCLUI:
 Veículo de turismo em conformidade com o número de passageiros pagantes,
 Seguro transporte obrigatório,
 Seguro pessoal assistencial 24hs,
 Ingresso para entrada e acesso as piscinas e exame médico o Complexo Termal Caldas de Prata.
 Almoço Buffet livre sem bebidas
 Visita com degustação ao Ateliê Polonês com degustação de um salgado e um doce típico polonês;
 Visita ao Recanto Canto Flora com degustação de geleias;
 Guia de turismo cadastrada (o) no Ministério do Turismo.
 Serviço de bordo;
NÃO INCLUI: bebidas, compras, aluguel de toalhas, tratamentos no spa, guarda volumes, remédios de uso pessoal e tudo que não estiver
mencionado no item acima.

INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 205,00 a vista para grupo mínimo de 20 pagantes.
Ou 02 x R$ 110,00 no cheque ou cartões visa e máster.
Criança de zero a 03 anos sem ocupar poltrona (colo) Free
Criança de 04 a 07 anos R$ 175,00 a vista ou 02 x R$ 95,00
08 anos em diante integral.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros;
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original e comprovante de endereço; Usar máscara e portar em quantidade
suficiente para trocas durante todo o dia de passeio.
- No veículo será disponibilizado álcool gel, será respeitada quantidade de passageiros e distanciamento dos mesmos conforme bandeira vigente na data.
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito a disponibilidade de lugares; Os lugares marcados por ordem de
inscrição, confirmada mediante pagamento.
- 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 dias em diante antes da data da saída não haverá reembolso. O passageiro poderá substituir por outra
pessoa sem prejuízo de nenhum desconto a qualquer momento após a compra. O valor também não

será cumulativo para outra viagem.

