
 
 

       Orçamento Nº: 321/2022 

   

RESORT AGUAS DE PALMAS /GOVERNADOR CELSO RAMOS 

06 dias/05 noites 
 

SAÍDA: 12/MARÇO/2023    RETORNO: 17/MARÇO/2023 
 
     Horário de saída: 07h30min.  
     Local de embarque: Em frente ao Posto SIM na Rua Vinte de Setembro, próximo à boate Chardonnay. 
 

Roteiro: 
    
1º DIA: 12/MARÇO- DOMINGO: CAXIAS DO SUL/GOVERNADOR CELSO RAMOS/RESORT ÁGUAS DE PALMAS: Apresentação dos 
passageiros às 07h30 em frente ao Posto SIM na Rua Vinte de Setembro para procedimentos de embarque em ônibus de turismo equipado com: 
ar condicionado, calefação, monitores, DVD, som de rádio e CD, frigobar, toalete, cafeteira com destino a cidade de Governador Celso Ramos. 
Com paradas técnicas que se façam necessárias e para almoço (não incluso). Chegada ao município de Governador Celso Ramos, diretamente 
ao Resort Águas de Palmas para hospedagem em Apto duplo e triplo Dentre as opções para o lazer oferece 13 piscinas sendo uma térmica e 
outra de hidromassagem, além de sauna, salão de jogos, quadra para vôlei de praia, tênis e futebol, playground, trilha ecológica, passeio de 
trenzinho, churrasqueira, salão de festa, academia de ginástica e área verde. O hotel também destaca espaço cultural, casa de chá, horta 
orgânica, apoio de praia e um restaurante que proporciona aos hóspedes, pensão completa com café da manhã, almoço e jantar. À noite o jantar 
está incluso. Neste dia lanche da tarde e jantar inclusos 1º Pernoite. Diárias iniciam as 15h30min e encerram as 12h00min. 
 
2º DIA ao 5º DIA: SEGUNDA A QUINTA-FEIRA:  GOVERNADOR CELSO RAMOS / RESORT ÁGUAS DE PALMAS Dia para aproveitar 
infraestrutura do hotel com café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar (inclusos). Nas diárias também está inclusa uma bebida por 
refeição, podendo ser água, suco ou refrigerante. Demais bebidas pagas a parte. 

 
6º DIA: 17/MARÇO – SEXTA-FEIRA:  CELSO RAMOS/CAXIAS DO SUL: Café da manhã no hotel. Manhã Livre para ocupar as dependências 
do hotel. Almoço (incluso) Após desocupação dos quartos e início da viagem para Caxias do Sul, com chegada prevista diretamente no ponto 
de embarque, por volta das 20h00min 21h00min.                                                                                  Fim de nossos serviços! Obrigada! Até a próxima viagem! 

 
A ordem dos passeios poderá ser alterada por motivo de força maior/melhor aproveitamento dos passeios e/ou conforme interesse do grupo. 

 
INCLUI:  

 Ônibus de turismo totalmente equipado e com poltronas descansa-pernas;  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs durante o período da viagem,  
 05 noites no Resort Águas de Palmas em quartos duplos ou triplos standart no bloco Aquarius, www.aguasdepalmas.com.br 
 05 cafés da manhã,  
 05 almoços,  
 05 jantares,  
 05 lanches da tarde,  
 01 bebida inclusa nas refeições podendo ser água, suco ou refrigerante. (demais bebidas pagas a parte); 
 Guia de turismo cadastrada no Ministério do turismo toda a viagem, 
 Serviço de bordo (salgadinhos, docinhos, biscoitos, balas, bombons, pirulitos, pipocas, água mineral e refrigerante). 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO OU TRIPLO:  
R$ 2.770,00 a vista em pix, cheque, dinheiro ou transferência bancária. 
R$ 2.866.00 a vista nos cartões de crédito visa ou máster (não aceitamos banri); 
Ou entrada de R$ 596,00 em dinheiro ou pix + 04 vezes de R$ 596,00 nos cartões de crédito visa ou máster (total a prazo R$ 2.980,00) 
 
Em aptos single (individual): R$ 3.640,00 a vista em pix, cheque, dinheiro ou transferência bancária. 
R$ 3.768.00 a vista nos cartões de crédito visa ou máster (não aceitamos banri); 
Ou entrada de R$ 782,00 em dinheiro ou pix + 04 vezes de R$ 782,00 nos cartões de crédito visa ou máster (total a prazo R$ 3.910,00) 

 
Crianças de 0 a 5 anos: R$ 100,00 ( sem ocupar banco com dois adultos no mesmo quarto com 02 adultos). 
Até 02 crianças de 06 a 07 anos no mesmo quarto com dois adultos. R$ 445,00. 
A partir de 08 anos valor integral.  
 
 NÃO INCLUI: bebidas extras,  além das mencionadas nas refeições, refeições não mencionadas, telefonemas, frigobar e serviços extra a diária 
no hotel (como frigobar, serviço de quarto, lavanderia entre outros), compras, remédios de uso pessoal, e tudo o que não estiver incluso no item 
acima. 
 

Saída confirmada com mínimo de 25 passageiros, assentos no ônibus reservados mediante pagamento por ordem de inscrição. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 25 passageiros; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência. 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; 
- no momento atual voltamos a “recomendar” o uso de máscaras no transporte.  

http://www.aguasdepalmas.com.br/

