
 
 

Orçamento Nº: 99/2022 

 

THERMAS DE ITÁ / SC 
Programação Especial Felicidade não tem idade! 

 
SAÍDA: 26/SETEMBRO/2022       HORÁRIO: 05h00min  RETORNO: 30/SETEMBRO/2022 

 
1º DIA: 26/SETEMBRO – SEGUNDA-FEIRA: Apresentação dos passageiros às 05h00min na Rua. 20 de setembro em frente ao Posto Sim 
para embarque em ônibus leito turismo totalmente equipado. Viagem com destino a Itá. Parada para café da manhã (não incluso). Após 
seguiremos para o hotel para almoço (incluso). Entrada nos quartos a partir das 15h00min. Antes somente se houver disponibilidade. 
Restante do dia livre. Lanche da tarde e Jantar (inclusos no hotel). 
 
2º DIA: 27/SETEMBRO– TERÇA-FEIRA: THERMAS DE ITÁ: Dia inteiramente livre para banhos termais, recreação e aproveitamento da 
infraestrutura do hotel. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar (inclusos no hotel). 
 
3º DIA: 28/SETEMBRO- QUARTA-FEIRA: THERMAS DE ITÁ: Dia inteiramente livre para banhos termais, recreação e aproveitamento da 
infraestrutura do hotel. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar (inclusos no hotel). 
 
4º DIA: 29/SETEMBRO- QUINTA-FEIRA: THERMAS DE ITÁ: Dia inteiramente livre para banhos termais, recreação e aproveitamento da 
infraestrutura do hotel. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar (inclusos no hotel). 
 
5º DIA: 30/SETEMBRO- SEXTA-FEIRA: THERMAS DE ITÁ X CAXIAS DO SUL: Café da manhã no hotel. Restante da manhã livre para 
aproveitamento da infraestrutura do hotel, às 10h30min desocupação do hotel e início da viagem de retorno com parada para almoço (não 
incluso) e jantar (não inclusos). Chegada prevista para a noite.                                Fim de Nossos Serviços, Obrigada e até a Próxima viagem! 

 
O PACOTE INCLUI: 
  

 Ônibus de turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,   
 04 pernoites no Hotel Thermas de Itá em apartamentos duplos e triplos, www. 
 04 cafés da manhã,  
 04 almoços,  
 04 jantares, programação do hotel, parque aquático e piscinas termais no hotel,  
 Guia de turismo Mtur toda a viagem,  
 Serviço de bordo (salgados, doces, balas, bombons, pipocas, pirulitos, biscoitos, água mineral e refrigerante). 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: 
Em apto. Duplo ou triplo:  
R$ 2.640,00 a vista no dinheiro, cheque, pix ou transferência. 
R$ 2.746,00 a vista nos cartões de crédito visa ou máster (não aceitamos banri) 
OU entrada de R$ 470,00 + 05 vezes iguais de R$ 470,00 nos cartões visa ou máster (total a prazo R$ 2.820,00)  
 
SINGLE (sozinho no quarto): R$ 3.365,00 a vista no dinheiro, cheque, pix ou transferência. 
OU entrada de R$ 585,00 + 05 vezes iguais R$ 585,00 nos cartões visa ou máster (total a prazo R$ 3.510,00)  
 
Zero a 05 anos (com dois adultos no mesmo quarto e sem ocupar poltrona) R$ 50,00. 
06 a 12 anos (no quarto com 02 adultos) R$ 1.300,00 a vista ou entrada de R$ 232,00 + 05 vezes de  R$ 232,00 (total a prazo R$ 1.392,00)  
 
Não Inclui: refeições não mencionadas, bebidas nas refeições, gastos de natureza pessoal, remédios de uso pessoal, passeios opcionais, taxas e serviços 
extras as diárias para utilização da infraestrutura do hotel e tudo que não estiver mencionado no item acima: O pacote inclui. 

Lugares no ônibus reservados por ordem de inscrição e mediante pagamento. Saída confirmada para grupo mínimo de 25 passageiros 
pagantes. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 25 passageiros; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; Uso de máscara. Portar mascara em quantidade 
compatível com o período da viagem. Será aferida temperatura no momento do embarque e disponibilidade álcool gel 70% 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito a disponibilidade de lugares; 
- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de nascimento; Endereço;  
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