
 
 

                                                                                                      Orçamento Nº: 003/2019 

 
BALNEARIO CAMBORIU 

 
DATA: 01/MARÇO/2019              

RETORNO: 05/MARÇO/2019 
 

1º DIA: 01/03 – SEXTA-FEIRA: CIDADE DE ORIGEM /BALN. CAMBORIU: Apresentação dos passageiros às 22h30min para embarque em Ônibus leito turismo 
totalmente equipado, com destino a Baln. Camboriu com paradas técnicas.  
 
2º DIA: 02/03 – SABADO: BALNEARIO CAMBORIU: Chegada diretamente ao hotel, para café da manhã (incluso). Conforme disponibilidade, hospedagem em 
aptos. duplos e triplos. Dia inteiramente livre para aproveitamento da praia ou piscina do hotel.  
 
3º DIA: 03/03 – DOMINGO: BALNEÁRIO CAMBORIU: Dia inteiramente livre para aproveitamento da praia. Saída opcional para o parque Beto Carrero (VALOR POR 
PESSOA INGRESSO R$ 180,00 NO DIA – R$ 165,00 ANTECIPADO).  Sugerimos também passeio (opcional) como Passeio de Teleferico até a praia de Laranjeiras e 
Passeio de Barco Pirata. Noite livre. 
 
4º DIA: 04/03 – SEGUNDA-FEIRA: BALNEARIO CAMBORIU: Dia inteiramente livre para aproveitamento da praia ou piscina. Sugerimos como passeio Opcional ir 
até a praia de Itapema, uma das praias mais gostosas da região. Noite livre.  
 
5º DIA: 05/03 – TERÇA-FEIRA: BALNEARIO CAMBORIU/CIDADE DE ORIGEM: Após café da manhã no hotel livre até as 11h00min, após desocupação dos aptos., 
acerto de despesas e saída do hotel e início da viagem de retorno com 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 leito turismo totalmente equipado,  

 Seguro transporte obrigatório,  

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

 03 pernoites no Hotel Ilha da Madeira 

 04 cafés da manhã, 

 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 R$ 1.570,00 
Crianças de 0 a 02 anos: free sem poltrona no ônibus e no quarto com 02 adultos 
Crianças de 3 a 05 anos: à vista R$ 500,00 (no quarto com 02 adultos). 
Crianças a partir de 06 anos valor integral 
 
FORMA DE PAGAMENTO:   
 
ADULTO: parcelado em 06 vezes de R$ 278,00 com cheques ou cartão de credito 
CRIANÇAS: parcelado em 06 vezes de R$ 89,00 com cheques ou cartão de credito 
 

Lugares reservados no ônibus por ordem de inscrição e mediante pagamento 
 
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 ou cartão de credito  
 
Locais de embarque 
 
- Carlos Barbosa: 20h30min Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis 
- Garibaldi: 20h45 Cairu 
- Bento Gonçalves: 21h15 ao lado da Igreja Cristo Rei 
- Farroupilha: 22h Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis. 
- Caxias do Sul: 22h30 Posto SIM próximo a Chardonay. 
 
 
 
 
 
 

 
 


