
 
 

Curitiba com Passeio de Trem e Ilha do Mel 
 

03 a 07 de setembro de 2021 
 

03/09 – Caxias do Sul / Ilha do Mel / Curitiba 
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. 
04/09 – Ilha do Mel / Curitiba  

Café da manhã em trânsito (incluso). Chegada em Pontal do Sul onde faremos a 
travessia de barco até a Ilha do Mel, uma estação ecológica com rica variedade de flora 
e fauna e uma geografia que proporciona belas paisagens. Tempo para apreciar o 
comércio e restaurantes locais ou passeios como caminhada até a Gruta das 
Encantadas, Farol das Conchas ou até a Fortaleza N.S. dos Prazeres. Almoço (não 
incluso) em local a combinar. Ao fim da tarde, retorno à Pontal do Sul e viagem até 
Curitiba, com chegada ao hotel para acomodação e jantar (não incluso). Programação 
noturna a combinar com o guia. 
05/09 – Curitiba 

Café da manhã e início do city tour visitando os principais pontos turísticos de 
Curitiba, como a Ópera de Arame, Jardim Botânico, Universidade Livre do Meio 
Ambiente e outros. Almoço e à tarde, continuamos com nosso city tour. Jantar e 
programação noturna a combinar com o guia. 
06/09 – Curitiba  

Café da manhã e dia livre para conhecer a cidade. Curitiba tem fama de ser bem 
organizada, ter muita área verde e o turismo está entre os melhores do país, ou seja, ela 
está bem preparada para receber visitantes! Sugerimos visita ao Museu Oscar 
Niemeyer (MON) que é um dos melhores espaços dedicados à arte em Curitiba. 
Também conhecido entre os moradores como Museu do Olho, o MON oferece tanto 
exposições permanentes quanto itinerantes. A visita vale tanto por dentro quanto por 
fora. Aproveite os incríveis ângulos do edifício para belas fotos! Jantar e programação 
noturna a combinar com o guia. 
07/09 – 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.             Obrigada!...até nossa próxima viagem! 

 
INCLUI: 

 Transporte em ônibus especial de turismo  
 03 pernoites em aptos duplos com café da manhã no Hotel Slaviero Slim - 

www.slavierohoteis.com.br/hoteis/slim-curitiba-av-das-torres/ 
 Travessia e visitação à Ilha do Mel  
 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 

 

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


 
 

Investimento por pessoa e formas de pagamento: 
R$ 1.118,00,00 à vista em dinheiro ou 
R$ 1.158,00 à vista no cartão de débito/crédito ou 
Parcelamento em 01 (entrada em dinheiro) + 07 x de R$ 150,00 (R$ 1.200,00 total 
a prazo) 
Crianças de 00 a 04 anos: R$ 88,00 viajando no colo / R$ 348,00 ocupando 
poltrona 
Crianças de 05 a 10 anos: R$ 878,00 à vista ou 8 X de 115,00 (R$ 920,00 no total a 
prazo) 

 
Serviços opcionais (valores por pessoa): 

Seguro Viagem Individual: R$ 28,00 
Almoço / Jantar no Restaurante Madalosso: R$65,00 

 
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 25 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 


