
 
 

Beto Carrero & BalneÁrio CamboriÚú 
 

Feriado Revolução Farroupilha – 17 a 20 de setembro de 2021 
 
17/09 – Caxias do Sul / Balneário Camboriú 

Apresentação dos passageiros às 22h30min na Rua 20 de Setembro, em frente ao Posto 
SIM/Chardonay, para embarque em ônibus especial de turismo e início da viagem noturna, 
com destino a.... 

 
18/09 – Balneário Camboriú / Beto Carrero / Balneário Camboriú: Chegada ao Hotel para café 
da manhã extra e acomodação (a diária só inicia após as 14h, a acomodação antecipada nos 
aptos se dará conforme disponibilidade). Logo após, saída para o Complexo Beto Carrero, onde 
passaremos o dia inteiro nos divertindo nas mais de 80 atividades do parque. Após, regresso 
para Balneário Camboriú diretamente ao hotel. Jantar e programação noturna a combinar com o 
guia. 
 
19/09 – Balneário Camboriú: Café da manhã e dia inteiramente livre para aproveitar a estrutura 
do hotel, a praia de Camboriú e passeios opcionais. Almoço, jantar e programação noturna a 
combinar com o guia. 
 
20/09 – Balneário Camboriú / Caxias do Sul: Café da manhã e manhã livre. Em horário a 
combinar com guia, desocupação do hotel e início da viagem de regresso à Caxias do Sul. 
Almoço em trânsito (não incluso), desembarque no mesmo local de saída.  

                         Fim de nossos serviços! Obrigada! Até a próxima viagem... 

 
INCLUI: 

 Transporte em ônibus especial de turismo 
 02 noites em apto duplo ou triplo Camboriú Praia Hotel – 

www.camboriupraiahotel.com.br 
 03 cafés da manhã 
 Passaporte de um dia para o Beto Carrero 
 Taxa turística de Balneário Camboriú 
 Seguro rodoviário obrigatório 
 Serviço de bordo 
 Guia Mtur de Turismo durante toda a viagem 

 
Serviços opcionais (valores por pessoa): 

 2º dia de Beto Carrero (ingresso + transporte): R$ 110,00 

 Teleférico Parque Laranjeiras: R$ 42,00 adulto / R$ 24,00 crianças de 06 a 12 anos 

 Trenó Parque das Laranjeiras: R$ 48,00 duplo / R$ 38,00 individual 
 Tirolesa Parque das Laranjeiras: R$ 48,00 

 Passeio de Escuna Pirata: R$ 53,00 adulto / R$ 26,00 crianças de 06 a 12 anos 

 Seguro individual de viagem - R$ 35,00 por pessoa 

 
Investimento por pessoa e formas de pagamento: 

R$ 748,00 à vista em dinheiro 
R$ 774,00 à vista no cartão de crédito ou débito 
Parcelamento em 01 (entrada em dinheiro) + 7 X de R$ 100,00 (R$ 800,00 no total a prazo) 
Crianças de 00 a 04 anos (com dois adultos pagantes no mesmo quarto): R$ 208,00 à vista ou 08 
X de 28,00 (R$ 224,00 no total a prazo)  
Crianças de 05 a 10 anos: R$ 628,00 à vista ou 08 X de 82,00 (R$ 656,00 no total a prazo) 

 
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; 

http://www.camboriupraiahotel.com.br/


 
 

 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. 

 
Mais informações e reservas 
FATHO TURISMO 
(54) 3028 3496 / 99115 6727 
fatho@fathoturismo.com.br 

 


