
 
 

                                                                                                      Orçamento Nº: 549/2017 

 
BAL. CAMBORIÚ/ PARQUE BETO CARRERO WORLD  

 
DATA: 13/ABRIL/2018.   SAÍDA: 22h00min no posto SIM Chardonay da rua 20 de Setembro.  

RETORNO: 15/ABRIL/2018. 

 
1º DIA: 13/abril – sexta-feira: Caxias do Sul / Bal. Camboriú: Apresentação dos passageiros às 22h00min para embarque 

em Ônibus de turismo totalmente equipado, com destino a Bal. Camboriú.  
 
2º DIA: 14/abril – sábado: Bal. Camboriú / Beto Carrero: Chegada diretamente ao hotel, para café da manhã (incluso) e 

hospedagem em aptos duplos e triplos (conforme disponibilidade). As 08h30min, saída para o Parque Beto Carrero 
World, para durante todo o dia desfrutar das maravilhas que este oferece. Almoço (não incluso) em um dos 
restaurantes do parque. Às 19h30min após o término do último show retorno a Bal. Camboriú, diretamente ao hotel. A 
noite jantar (não incluso). Pernoite. A noite há opção de visita ao Monumento e Complexo do Cristo Luz, um mirante 
com vista a cidade e local de confraternização de grupos, com restaurante e loja de souvenirs. (Passeio opcional não 
incluso). 

 
3º DIA: 15/abril – domingo: Bal. Camboriú /Caxias do Sul: Após café da manhã no hotel, tempo para usufruir a piscina 

e/ou compras no comércio local. As 11h00min desocupação dos quartos, acerto de despesas e saída do hotel e início 
da viagem de retornocom parada para almoço (não incluso). Continuação da viagem com paradas técnicas que se 
façam necessárias. Chegada a Caxias do Sul, diretamente ao mesmo local de embarque ao final da noite de domingo.
         Fim de Nossos Serviços, obrigada e até a Próxima Viagem! 

 
P.S. A ordem dos passeios poderá ser alterada por motivos de força maior e/ou melhor aproveitamento dos mesmos. 

 
O PACOTE INCLUI:  
 

 Ônibus de turismo totalmente equipado,  

 Seguro transporte obrigatório,  

 Seguro pessoal assistencial 24hs p/ derivado de pequenos acidentes,  

 Taxa de turismo obrigatória em Bal. Camboriú, Hotel Previsto: AÇORES  – www.sagreshoteis.com.br 

 01 pernoite no Hotel,  

 02 cafés da manhã, sendo um extra na chegada ao hotel. 

 Passaporte para 01 dia de atividades no Beto Carrero,  

 Guia de turismo Mtur toda a viagem,  

 Serviço de bordo (salgados, doces, biscoitos, pirulitos, balas, bombons, pipocas, água mineral e refrigerante). 
 
Não inclui: refeições não mencionadas, bebidas nas refeições, passeios opcionais, gastos extras de natureza pessoal, remédios, compras e tudo que não 

estiver mencionado no item acima.  
 

INVESTIMENTO POR PESSOA: 
Em apto. Duplo ou triplo: à vista 675,00. 
Em apto Single: À vista RS 750,00 
Crianças de 0 a 02 anos:  R$ 65,00 (sem poltrona no ônibus e no quarto com 02 adultos). 
Crianças de 3 a 05 anos: à vista R$ 505,00 (no quarto com 02 adultos). 
Crianças a partir de 06 anos valor integral 
 
FORMA DE PAGAMENTO:  parcelado em 05 vezes R$ 145,00 com cheques. 
 

Lugares reservados no ônibus por ordem de inscrição e mediante pagamento 
 
Não inclui: bebidas nas refeições, refeições não mencionadas, gastos extras de natureza pessoal: telefonemas, frigobar, passeios opcionais, compras, 
gorjetas e tudo que não estiver mencionado no item o pacote inclui. 

 
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; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro ou depósito bancário); parcelamento com cheques pré-datados.  
 
 

 
 



 
 

 
 

 
IMPORTANTE:  

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

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

 

 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.  

 

 As diárias na rede hoteleira iniciam às 14h terminando às 11h do dia seguinte. Excepcionalmente e conforme 
disponibilidade de apartamentos, a hospedagem poderá ocorrer antes do inicio da diária. 

 

 Para melhor andamento da viagem a ordem dos passeios poderá ser alterada. 
 

 
 

Mais informações e reservas 
3028-3496 / 3419-3262 
 


