
 
 

Orçamento Nº: 141A/2023 

 

Termas Romanas em Recanto Maestro 
Feriado de Nª Sra. de Caravaggio 

  

DATA: 26/MAIO/2023         SAÍDA: 07h30min em frente ao Posto Sim, próximo a Chardaonnay    

 
RETORNO: 28/MAIO/2023  
 

A àgua termal do Parque termal Recanto Maestro é rica em minerais, com 32 propriedades 
medicinais e terapêuticas. Além de ter uma temperatura natural entre 38°C e 40°C, ela também 
é SALGADA, proporcionando benefícios únicos para saúde e seu bem-estar. Inúmeros são os 

benefícios que essa água, única no mundo, proporciona à todas as pessoas através da 
balneoterapia. Dentre eles estão os benefícios para o sistema locomotor, sistema cardiovascular 
e para a pele. Parte do parque entrou em operação oferecendo 06 piscinas, sendo 04 de águas 
salgadas, além de amplos lugares para banho de sol e descanso, área verde para caminhar ou 

pedalar, pracinha com brinquedos para as crianças, toboáguas, ofurôs, spa e restaurante. 

 
1º DIA: 26/MAIO - CAXIAS DO SUL / RESTINGA SECA/TERMAS ROMANAS: Apresentação dos 
passageiros as 07h30min em local a combinar para embarque com destino a Restinga Seca com paradas 
técnicas que se façam necessárias. Na chegada as termas por volta das 11h00min/11h30min ida 
diretamente ao Hotel Recanto para almoço extra buffet (incluso). Conforme disponibilidade hospedagem 
em quartos duplos e triplos. A diária inicia as 14h00min apenas, mas o grupo já poderá usufruir do 
parque termal se assim desejar.  Restante do dia livre para aproveitamento no Parque de Aguas termais 
Recanto Maestro. Noite livre. Jantar buffet incluso no hotel.  
 
2° DIA: 27/MAIO – RESTINGA SECA /TERMAS ROMANAS: Após café da manhã no hotel dia 
inteiramente livre para aproveitamento do parque termal. Almoço e Jantar (inclusos no hotel).  
 
3° DIA: 28/MAIO – RESTINGA SECA / CAXIAS DO SUL: Após café da manhã no hotel livre para 
aproveitamento do parque termal e/ou infraestrutura do hotel. Almoço (incluso no hotel). O check-out 
do hotel oficial é as12h00min mas conforme disponibilidade poderá ser estendido(sem custo) até  as 
17h00min. As 17h30min inicio da viagem de retorno a Caxias do Sul com parada para jantar (não 
incluso). Chegada prevista por volta das 22h30min/23h00min diretamente no mesmo local de 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.” 

INCLUI:  
 Ônibus de turismo totalmente equipado; 
 Seguro transporte obrigatório; 
 Seguro pessoal assistencial 24h com cobertura dentro e fora do ônibus; 
 02 noites no Hotel Recanto em quarto duplo ou triplo –www.hotelrecantobcenter.com.br 
 02 cafés da manhã; 
 02 jantares; 
 03 almoços; 
 Acesso de 03 dias ao parque termal recanto maestro; 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO /TRIPLO  
R$ 1.398,00 a vista em dinheiro, transferência ou pix. 
R$ 1.447,00 a vista nos cartões de crédito ou débito visa ou máster. (não aceita banri) 
Ou entrada em dinheiro de R$ 300,00 + 04 vezes de R$ 300,00 nos cartões visa o máster – Total a prazo: R$ 
1.500,00.  
 
NO QUARTO INDIVIDUAL: acrescentar R$ 200,00 aos valores informados.  

 



 
 

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: Recanto Center - www.hotelrecantobcenter.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) o hotel 
fornece um roupão por pessoa para utilização durante a estada, sem custo 4)Para melhor andamento da 
viagem a ordem dos passeios poderá ser alterada. 5) Disponibilidade de vagas para esta viagem está 
sujeita a alteração sem prévio aviso, consulte-nos.  
 
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. 


