Orçamento Nº: 504/2017

AMETISTA DO SUL /CAPITAL MUNDIAL DA PEDRA AMETISTA
SAÍDA: 16/MRÇO/2018

RETORNO: 18/ MARÇO/2018.

1º DIA (SEXTA): 16/03 - CAXIAS DO SUL /AMETISTA DO SUL: Apresentação dos passageiros as 23h00min em frente à Chardonnay
na Av. 20 de Setembro para embarque em ônibus totalmente equipado para saída com destino a cidade de Ametista do Sul.
2° DIA (SÁBADO): 17/03 - AMETISTA DO SUL: Chegada a Ametista do Sul por volta das 07h00min, indo diretamente para o café da
manhã (incluso). Após ida ao hotel para hospedagem em quartos duplos e triplos conforme disponibilidade. O Hotel das Pedras é um
hotel temático. Ainda pela manhã em horário a combinar e com acompanhamento de guia local, início do city tour pela cidade,
visitando: loja, shopping e atelier para compra de artigos e bijuterias em pedra, garimpo com galerias de 300m de profundidade,
visitação a uma indústria processadora de pedras, Museu com mais de 1.000 exemplares diferentes de pedras e Mirante com vista para
os garimpos, visitação à Pirâmide Esotérica na Praça Central, visitação à Igreja São Gabriel, revestida com mais de 30 toneladas de Pedra
Ametista. Almoço em buffet livre (incluso). Ao término dos passeios retorno ao hotel. A noite saída para jantar (incluso).
3° DIA (DOMINGO): 18/03 - AMETISTA DO SUL /CAXIAS DO SUL: Após café da manhã no hotel, tempo livre e finalizar o passeio em
Ametista do Sul desocupar hotel após almoço (incluso). Após início da viagem de retorno a Caxias do Sul. Parada para jantar (não
incluso) em restaurante paradouro.Chegada diretamente ao mesmo local do embarque. Fim de Nossos Serviços, obrigada e até a próxima viagem!!
“A ordem dos passeios poderá ser alterada em função de agendamentos, caso fortuito e/ou força maior ou melhor aproveitamento dos mesmos.”

O PACOTE INCLUI:












Ônibus turismo totalmente equipado,
Seguro transporte obrigatório,
Seguro pessoal assistencial 24hs,
01 pernoite no Hotel das Pedras em Ametista do Sul,
02 cafés da manhã,
02 almoços,
01 jantar,
Ingressos para entradas em todos os pontos mencionados no roteiro,
City tour com guia local;
Guia de turismo cadastrada (o) no Ministério do Turismo toda a viagem;
Serviço de bordo (salgados, doces, balas, bombons, pirulitos, pipocas, biscoitos, água mineral e refrigerante);

INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO /TRIPLO:
EM QUARTO INDIVUAL:

R$ 640,00 para grupo mínimo de 20 pagantes.
R$ 830,00.

FORMA DE PAGAMENTO: a vista ou em 06 vezes iguais de R$ 120,00.
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.
HOTEL PREVISTO: Hotel das Pedras www.hoteldaspedras.com.br Obs.: 1) As diárias na rede hoteleira iniciam às 12h terminando às 12h do dia seguinte.
2) Excepcionalmente e conforme disponibilidade de apartamentos, a hospedagem poderá ocorrer antes do início da diária. 3) Para melhor andamento da
viagem a ordem dos passeios poderá ser alterada. 4) Disponibilidade de vagas para esta viagem está sujeita a alteração sem p révio aviso, consulte-nos.

P.s. lugar no ônibus reservado mediante pagamento e por ordem de inscrição. A inscrição somente é confirmada mediante pagamento.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:
- A empresa faz contrato individual com passageiros contendo informações como: nome completo, RG, CPF, data de nascimento,
endereço e telefones de contato.
- É necessária cópia do documento de identidade para ser anexada ao contrato;
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original;
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro ou depósito bancário); parcelamento com cheques pré-datados.
- os lugares de poltronas são reservados conforme confirmação do pacote.
Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes.
Mais informações e esclarecimentos
Equipe Fatho Turismo
(54) 3028-3496 /3419-3262
www.fathoturismo.com.br

