AMETISTA DO SUL COM SALTO DE YUCUMÃ & ROTA DAS MISSÕES E PALEONTOLÓGICA com TERMAS ROMANAS
PARQUE ESTADUAL DO TURVO - SALTOS DE YUCUMÃ - AMETISTA DO SUL E SUAS PEDRAS PRECIOSAS - TREMZINHO DAS PEDRAS - RESTAURANTE E PISCINA SUBTERRÂNEA - VINÍCOLA
AMETISTA - ROTA DAS MISSÕES - RESGATE DA HISTÓRIA MISSIONEIRA - ESPETÁCULO DE SOM E LUZ NA RUÍNAS DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - SANTUÁRIO DO CAARÓ - MUSEU
ARQUELÓGICO DE SÃO LUIZ GONZAGA - SANTO ÂNGELO - MUSEU PALEOBOTÂNICO - MATA-RS & SEGREDOS DA QUARTA COLÔNIA ITALIANA NO RS - TERMAS ROMANAS

20/02 a 27/02/2022 | 8 DIAS / 7 NOITES COM MAIS DE MEIA PENSÃO | VIAGEM EM ÔNIBUS LEITO TOTAL

SOBRE OS DESTINOS » Te convidamos a viajar ao Norte do RS, a fim de conhecer, primeiramente, o SALTO DE YUCUMÃ que é a maior queda ou
saldo d´água longitudinal do mundo, com 1.800 metros de extensão, dentro do Parque Nacional do Turvo - município de Derrubadas. Na sequência
a AMETISTA DO SUL, cidade onde está localizada a maior jazida de pedra ametista do mundo, onde é possível estar em contato direto com a
natureza, sentindo a energia de seus minerais, ametista e citrino, encontrados em forma bruta ou lapidada, prestigiar passeios em galerias
subterrâneas, apreciar vinhos envelhecidos em minas desativadas e até mesmo aguçar o paladar no único restaurante subterrâneo do Brasil,
adaptado em um garimpo em que eram extraídas preciosidades e, também, tomar banho em piscina subterrânea. Como complemento da
experiência, para resgatar um pouco da nossa história, aproveitamos para conhecer uma parte das MISSÕES JESUÍTICAS GAÚCHA, com ruínas
das reduções ou aldeamentos indígenas fundadas pelos Jesuítas espanhóis para catequizar, “civilizar” e povoar a parte norte de nosso Estado e
posteriormente passamos por Mata/RS, com parada para conhecer a CIDADE DE MADEIRA QUE VIROU PEDRA. Para fechar o circuito,
hospedagem no HOTEL RECANTO MAESTRO, na área rural de Restinga Seca/RS, a 30 km do aeroporto de Santa Maria-RS, hotel que faz parte um
de um novo empreendimento na região da 4ª COLÔNIA DE IMIGRAÇÃO ITALIANA, com cidades a visitar juntamente com o PARQUE DAS
ESCULTURAS em Julio de Castilhos/RS. Para momentos de relax, incluímos o passe diário (ingresso) para usufruir as TERMAS ROMANAS complexo de piscinas termais de água salgada, com propriedades terapêuticas e completa infraestrutura para momentos de tranquilidade e descanso.
Lugares limitados a 28 pessoas.

Uma viagem pelos cenários com natureza exuberante, resgate cultural e relax no vale central do RS, com todo cuidado e apoio necessários para sua segurança e acolhida!

GRUPO DE ATÉ 28 PESSOAS EM ÔNIBUS TOTAL LEITO DE 43 LUGARES » Para garantir a segurança dos passageiros adotamos um rigoroso
protocolo de segurança que conta com: Instalação de suportes com álcool 70% em gel, higienização dos calçados ao embarcar, aferição da
temperatura, uso obrigatório de máscaras, limpeza com produtos específicos em todas as superfícies dos ônibus e higienização com peróxido de
hidrogênio entre as viagens. PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos
documentos, parâmetros ou protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e
sobre regras em estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e
conforto a fim de garantir a melhor experiência.
PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
20/02/22 (1º Dia, DOM.) PORTO ALEGRE / TABAÍ-CANOAS / LAJEADO / SOLEDADE / CARAZINHO / SARANDI / DERRUBADAS - SALTO DE YUCUMÃ
(470 km + 99 km) / AMETISTA DO SUL: Apresentação em torno das 04:00h, para saída às 04:30 de Porto Alegre/RS do estacionamento Haudy Park

na frente da Estação Rodoviária Central, em viagem ao Norte do Estado, pela Rodovia do Parque BR 448 até o entroncamento com a BR 386,
seguindo por esta rodovia até Sarandi e Derrubadas. Paradas para refeições (não incluídas), em momento oportuno, em locais determinados e
atendendo aos protocolos de segurança e higiene, chegando ao destino a partir das 12h30. Almoço incluído (sem bebidas) em Restaurante de
Derrubadas e na sequência visita do Parque Estadual do Turvo para visitar o Salto de Jacumã. Na chegada, em torno das 14:00 à entrada do
Parque, embarque em transporte local para a visita com ingresso, transporte, guia do parque, amimador (gaiteiro ou violeiro) inclusos, para
percorrer 16 km, em estrada de chão batido, em meio maior reserva florestal do Rio Grande do Sul. Chegada ao ponto de desembarque e caminhada
de 500 m (1000 m ida/volta - sugerimos levar água mineral, chapéu/boné, protetor solar, sapato ou tênis leve apropriado para a caminhada) para
apreciar o maior salto longitudinal do mundo - SALTO DE YUCUMÃ, com 1.800 metros de extensão e quedas que podem chegar até 12 metros
de altura e profundidade de 90 a 120 metros. Cortando o Rio Uruguai que divide Brasil e Argentina. O Parque abriga aves raras e muitas espécies em
extinção, como a onça pintada. A visita termina perto das 16:30h, embarque no ônibus de excursão, para viagem a Ametista do Sul (98 km), onde a
chegada será a partir das 19:00h diretamente ao hotel para acomodação. Sugerimos aproveitar a piscina subterrânea do hotel (19h00 às 21h00).
Jantar incluído (sem bebidas) no Restaurante Subterrâneo, o único restaurante temático em pedras ametista do mundo. Hospedagem.
21/02/22 (2º Dia, SEG.) AMETISTA DO SUL - VISITAS: Café da manhã no hotel e saída acompanhada da guia do grupo para passeio de TRENZINHO

DAS PEDRAS, que é um veículo aberto adaptado para um passeio diferenciado onde o visitante tem a oportunidade de conhecer as belas paisagens
da cidade e arredores. Panorâmica da cidade, primeiramente visita ao Mirante da Pipa na 4ª Linha de São Rafael, posteriormente visita da Igreja
Matriz São Gabriel Arcanjo (única no mundo revestida com pedras ametista) e fotos na praça da Pirâmide Esotérica (local para meditação), e por
último parada numa loja de Artesanato em Pedras ou Shopping das Pedras. Almoço incluído (sem bebidas) no Garimpo Restaurante Subterrâneo
que fica dentro de uma mina desativada de pedra Ametista, com a experiência única de almoçar um ambiente tematizado e energizado. À tarde visita
da Mina em Atividade para conhecer o processo de extração das pedras Ametista, acompanhado de técnico especializado para ver de perto todo o
processo um garimpo legalizado. Oportunidade única para conhecer o dia a dia de um garimpeiro e seu trabalho. O passeio conta com uma
apresentação geológica sobre a formação da pedra preciosa e sua extração até sua industrialização. Posteriormente visita ao Ametista Parque
Museu (com ingresso), o único do gênero no Brasil, possui a maior jazida de pedras ametistas do mundo, são mais de 1.500 exemplares de
minerais. O visitante sem sair do museu entra no subsolo por mais de 200 metros de garimpos que se ramificam, formando um labirinto em cujas
paredes reluzem os cristais no exato local em que se formaram, durante um evento vulcânico ocorrido há milhares de anos. Tempo para compras na
loja do garimpo. Restante do tempo livre. À noite, sugerimos jantar no Restaurante e Churrascaria Macaã (140 m do hotel). Hospedagem.
22/02/22 (3º Dia, TER.) AMETISTA DO SUL / VINICOLA AMETISTA / PALMEIRA DAS MISSÕES / IJUÍ / SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (260 km):
Café da manhã no hotel, desocupação do hotel, saída para visitar a Vinícola Ametista, que possui a maior caverna subterrânea de envelhecimento
de vinhos e a loja da vinícola com petiscos, degustação de vinhos e sucos. A partir das 11:00h saída de Ametista do Sul em direção a São Miguel
das Missões, passando por Palmeira da Missões, Ijuí com paradas para almoço (não incluído) no trajeto, seguindo viagem com previsão de chegada
a partir das 17:00h. Acomodação no hotel e restante do tempo livre ou dependendo das condições climáticas já será aproveitado o tempo para
assistir (ingresso incluído) ao Espetáculo de SOM e LUZ, que conta a saga dos Padres Jesuítas e Índios Guarani, habitantes da Região Missioneira
nos séculos XVII e XVIII (duração de 48 minutos a partir das 20:30 - horário de verão). Jantar incluído (sem bebidas) no restaurante do hotel
(podendo ser antes ou depois de assistir ao espetáculo). Hospedagem.
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23/03/22 (4º Dia, QUA.) SÃO MIGUEL DAS MISSÕES / SANTUÁRIO DO CAARÓ / SANTO ANGELO / SITIO ARQUEÓLIGO SÃO MIGUEL
ARCANJO: Café da manhã no hotel, saída com o ônibus da excursão, guia local e guia do grupo para viajar até o município de Caibaté a fim de
visitar o Santuário do Caaró, o local homenageia a morte dos santos mártires missioneiros, Roque González de Santa Cruz, Afonso Rodrigues e
Juan del Castillo, ocorridas em 1628. Na sequência visita da cidade de Santo Ângelo, para tour panorâmico, acompanhado de guia local, passando
pelo Portal dos 30 povos (simbolizando os povos da Argentina, Paraguai e o Brasil), Catedral Angelopolitana e Museu Municipal, Memorial da Coluna
Prestes, Monumento Padre Diogo Haze, Monumento ao Índio etc. Santo Ângelo foi o último município dos Sete Povos das Missões a ser fundado,
em 1706, pelo jesuíta Diogo de Haze, belga de nascimento. Mesmo com uma estrutura semelhante às demais reduções, o povo de Santo Ângelo
prosperou muito economicamente, tornando-se, na época, o maior produtor de erva-mate e o mais rico da região. A derrocada do Sétimo Povo das
Missões Orientais do Uruguai acontece pelas mesmas causas das outras seis reduções: o litígio formado com a demarcação estabelecida pelo
Tratado de Madrid (1750) e suas consequências políticas. Em torno das 13h00 parada para almoço (não incluído) no restaurante Al-Manara com bufê
livre ou a quilo. Retorno ao Hotel em torno das 15h00. Tempo livre para descansar ou usufruir a infraestrutura do hotel e às 17h30 saída para visitar,
com guia local e ingresso incluído, o Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo - Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, finalizando com a
visita ao pequeno Museu das Missões que abriga imagens missioneiras, fragmentos arquitetônicos e os sinos da antiga redução. Se na noite
anterior não foi possível assistir o Espetáculo de Som e Luz, será assistido hoje a partir das 20h30. Jantar incluído (sem bebidas). Hospedagem.
24/02/22 (5º Dia, QUI.) SÃO MIGUEL / SÃO LUIZ GONZAGA / SANTIAGO / MATA / SANTA MARIA - HOTEL RECANTO MAESTRO (370 km):
Café da manhã no hotel, desocupação dos aptos e saída em torno das 07:30 em direção à cidade de MATA, passando por São Luiz Gonzaga para
visitar (ingresso incluído) do MUSEU ARQUEOLÓGICO DE SÃO LUIZ GONZAGA que possui um acervo de fragmentos cerâmicos, pontas de flecha,
pedras de boleadeiras, machado em pedra, resquícios de uma urna funerária do período anterior à formação das Missões, a pia batismal intacta da
Missão de São Luiz Gonzaga e demais materiais arqueológicos, resgatados durante as pesquisas do Professor Arno Kern no Sítio Arqueológico de
São Lourenço. Em torno das 10h00 seguimos viagem de 188 km até a cidade de MATA. Parada em São Vicente do Sul para almoço (não incluído)
em São Vicente do Sul (Restaurante Giacomelli) e posteriormente chegada a MATA-RS, conhecida internacionalmente como a CIDADE DE
MADEIRA QUE VIROU PEDRA, com o seu rico patrimônio paleobotânica formado por troncos, raízes, galhos e líquens fossilizados. Acompanhado
de Guia local e ingressos, visita do Museu Padre Daniel Cargnin: acervo fóssil de animais vertebrados que foram coletados pelo Padre Daniel
Cargnin. Escadaria da Igreja Matriz Santo Antônio e Gruta de Nossa Senhora de Lourdes: juntamente com outras praças e monumentos
construídos com fósseis vegetais, que representam as obras preservadas pela comunidade local a partir da década de 70, finalizando no JARDIM E
MUSEU PALEOBOTÂNICO: área de preservação ambiental de valor inestimável. A continuação viagem ao Distrito Recanto Maestro, passando pela
periferia da cidade de Santa Maria, onde a guia acompanhante apresentará informações da cidade (sem visitar). A partir das 17:30, chegada ao
HOTEL RECANTO BUSINESS CENTER, no Distrito Recanto Maestro - RS, a 30 km do aeroporto de Santa Maria-RS que é o mais novo
empreendimento hoteleiro da região da Quarta Colônia de Imigração, com completa infraestrutura para a hospedagem, eventos empresariais,
comemorativos, e para momentos de tranquilidade e descanso. À noite, jantar incluído no estilo buffet (sem bebidas). Hospedagem.
25/02/22 (6º Dia, SEX.) HOTEL RECANTO MAESTRO - JARDIM DAS ESCULTURAS E SEGREDOS DA QUARTA COLÔNIA ITALIANA: Café da
manhã no hotel e saída em torno das 08h30, com destino a área rural de Júlio de Castilhos/RS, em viagem por Nova Palma através de Estrada
asfaltada por 36 km e mais 9 km de Estrada de chão batido até o Jardim das Esculturas, com mais de 600 criações de Rogério Bertoldo em pedra
Monólito Metamórficas (pedra arenito e sabão) que se espalham pelo jardim numa área de 60.000m², criando um lugar único. Posteriormente
passagem e apresentação pela guia local de alguns municípios da Quarta Colônia de Imigração Italiana: com destaques para Nova Palma, Faxinal do
Soturno, São João do Polêsine, Vale Vêneto, Silveira Martins. Incluído almoço típico ítalo-gaúcha (sem bebidas) Restaurante La Sorella com
gastronomia caseira, de salames, sopas, galetos, lasanhas etc., em espaço rústico e aconchegante, em meio a natureza. Posteriormente visita da
cidade de Silveira Martins, que é conhecida como o Berço da 4ª Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, por receber as primeiras levas
de imigrantes italianos da região Central do Estado, dando início ao 4º Núcleo de imigração italiana no RS. Tour panorâmico pelos principais pontos
turísticos, onde se destaca a Igreja de Santo Antônio de Pádua, que foi erguida por imigrantes italianos em 1890 e inaugurada em 1893, possui torre
de 42 metros em estilo romântico-bizantino e formato cilíndrico, única no gênero na América Latina. Na sequência, através de estrada sem asfalto,
visita do Distrito turístico de Vale Vêneto com destaque para Igreja de Corpus Christi, única no Brasil dedicada ao Corpo de Deus e visita ao Museu
de Imigração Italiana que abriga em seu acervo relíquias trazidas pelos Italianos que aqui chegaram a partir de 1877. Passeio em Ônibus
Convencional de 42 lugares (com ar-condicionado), respeitando os protocolos e com máximo de 30 pessoas, incluindo guias. No retorno ao hotel em
torno das 16:30h, apresentação panorâmica das TERMAS ROMANAS (sem entrar), a fim de aproveitar muito melhor o tempo nas termas no sábado
e domingo. Tempo livre e à noite, jantar incluído no estilo buffet (sem bebidas). Hospedagem.
26/02/22 (7º Dia, SÁB.) HOTEL RECANTO MAESTRO - PARQUE TERMAL TERMAS ROMANAS: Café da manhã no hotel e posteriormente dia do
PARQUE TERMAL TERMAS ROMANAS (ingresso ou passe diário incluído) para aproveitar a infraestrutura liberada do Parque Termal (exceto
serviços de spa, massagem, estética, roupas de banho, roupões, bebidas ou lanches), tais como as variadas piscinas de águas termais salgadas
internas e externas, ofurôs com hidromassagem, toboágua, piscinas infantis e área para a criançada, espaços estes, que rejuvenescem a pele e a
alma. É permitido entrar e sair várias vezes no mesmo dia com o único ingresso. Exemplo: Sair para almoçar (almoço não incluído) fora do complexo
e depois voltar, o hotel disponibiliza traslado gratuito de hora em hora. O hotel, fora do complexo, conta com uma grande área verde para práticas de
atividades ao ar livre em meio a natureza, como visitar o Avezzano Garden, caminhada, piquenique ao final da tarde etc. À noite, jantar incluído
(sem bebidas) restaurante do hotel ou conveniado. Hospedagem.
27/02/22 (8º Dia, DOM.) HOTEL RECANTO MAESTRO - PARQUE TERMAL TERMAS ROMANAS // HOTEL / CANDELÁRIA / SANTA CRUZ DO
SUL / VENÂNCIO AIRES / CANOAS / POA (270 km): Café da manhã no hotel e tempo para aproveitar o PARQUE TERMAL TERMAS ROMANAS
até às 16:00h - late check out confirmado (sujeito a alteração). Ingresso ou passe diário incluído, para aproveitar a infraestrutura liberada do Parque
Termal (exceto serviços de spa, massagem, estética, roupas de banho, roupões, bebidas ou lanches), tais como as variadas piscinas de águas
termais salgadas internas e externas, ofurôs com hidromassagem, toboágua, piscinas infantis e área para a criançada, espaços estes, que
rejuvenescem a pele e a alma. É permitido entrar e sair várias vezes no mesmo dia com o único ingresso. Exemplo: Sair para almoçar (almoço não
incluído) fora do complexo e depois voltar, o hotel disponibiliza traslado gratuito de hora em hora. Saída do hotel para embarque em viagem de
retorno, a partir das 16:30h, a Porto Alegre, passando por Candelária, Santa Cruz, Venâncio Aires, Canoas, chegando ao ponto de desembarque em
frente da Rodoviária de POA (Haudi Park) a partir das 21:00h. FIM DOS SERVIÇOS.
OBSERVAÇÃO MUITO IMPORTANTE » A ordem das visitas programadas poderá ser alterada, a fim de propiciar um melhor aproveitamento da
viagem, sem deixar de cumprir a programação, exceto por força maior. Consulte seu guia acompanhante sobre possibilidades de passeios opcionais
no seu tempo livre. Estamos e estaremos sempre cuidando de tudo para você tirar o máximo de proveito da sua viagem!
O QUE ESTÁ INCLUIDO NO PACOTE - SERVIÇOS INCLUÍDOS »

-Ônibus Leito Total de 43 lugares com 1 ou 2 motoristas especializados no roteiro, seguindo os protocolos de segurança.
-Kit de serviço de bordo especial de bordo somente no primeiro dia, e água em copo a disposição durante toda a viagem.
-07 Noites + late check out, de hospedagem em Hotéis, conforme listado ou similar, em apto standard.
-07 Cafés da manhã tipo Buffet ou continental no restaurante dos hotéis (se servidos no quarto será cobrado adicional).
-01 jantar no Belvedere restaurante subterrâneo - único restaurante temático em pedras ametista do mundo (sem bebidas) em Ametista do Sul.
-01 almoço no Garimpo restaurante subterrâneo - único restaurante temático dentro de uma mina de ametista desativada do mundo (s/bebidas).
-07 Refeições (entre jantares e almoços) servidos no restaurante dos hotéis ou restaurantes conveniados (sem bebidas).
-Visita do Salto de Yucumã, com ingresso e transporte local, guia do parque, animador e visita das quedas d`água (sujeita a condição climática).
-Visita do Salto de Yucumã, com ingresso e transporte local, guia do parque, animador e visita das quedas d`água (sujeita a condição climática).
...Continua na outra página...
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-Passeio de Trenzinho das Pedras (transporte adaptado para passeio) para facilitar a lomoção e conhecer os atrativos de Ametista do Sul.
-Visita da Vinícola Ametista que possui a maior caverna subterrânea de envelhecimento de vinhos com degustação de vinhos, sucos e petiscos.
-Ingresso para a visita agendada, com guia local, do Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões.
-Ingresso para assistir à noite ao Espetáculo de Som e Luz nas ruínas de São Miguel das Missões.
-Visita com guia local do Santuário de Caaró e visita dos principais pontos turísticos e históricos de Santo Ângelo.
-Ingresso para a visita guiada do Museu Arqueológico de São Luiz Gonzaga.
-Visita com guia local, especializado na cidade de Mata/RS (cidade de madeira que virou pedra) com ingresso ao Jardim e Museu Paleobotânico.
-Livre uso da piscina a piscina do Hotel Recanto Maestro atendendo as recomendações do hotel em horários específicos.
-Passeio com transporte e guia local para visitar o Jardim das Esculturas e tour pela Quarta Colônia de Imigração Italiana, com ingressos.
-02 ingressos ou passe diário (sábado e domingo) para usufruir as piscinas termais e a infraestrutura liberada das TERMAS ROMANAS.
-Guia acompanhante da Operadora desde o primeiro até o último dia da viagem.
-Bolsa pequena de viagem, 2 etiquetas para a bagagem de despachada e de mão.
-Kit COVID, contendo máscaras, álcool em gel 70%, lenço umedecido em álcool, luvas descartáveis.
-Seguro-viagem nacional, cobertura de R$ 30.000,00, com limite de idade de 80 anos - consultem adicional de 81 a 85 anos. NÃO COBRE COVID*.
(*) ADICIONAL PARA COBERTURA DA COVID DIAGNOSTICADO DURANTE A VIAGEM:
Até 60 anos: R$ 11,00 por dia / 61 a 80 anos limite: R$ 20,00 por dia / limite de idade 80 anos.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE - SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »

-ADICIONAL PARA A COBERTURA DA COVID, conforme indicado acima, de acordo com a idade das pessoas.
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas, como wifi, lavanderia, telefonemas etc.
-Noites adicionais para entrada/saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou volta.
-Gastos com segunda via do RG ou Carteira Funcional, outras documentações que poderão ser solicitadas atestando sua condição de saúde.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação e traslados até os pontos de embarque/desembarque.
VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »

APTO DUPLO ou TRIPLO STD : R$ 3.390,00 com 2 ingressos ao Parque Termal TERMAS ROMANAS, 16 refeições + taxas e impostos inclusos.
APTO INDIVIDUAL STANDARD: R$ 4.580,00 com 2 ingressos ao Parque Termal TERMAS ROMANAS, 16 refeições + taxas e impostos inclusos.
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »

a)Valor calculado para mínimo de 22 pessoas com acompanhamento de guia EMBRATUR.
b)Crianças (INF) de 0 a 2 anos não paga e deverá viajar no colo dos progenitores, parentes ou babás.
c)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
d)Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.
e)Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
f)Siglas: STD = STANDARD | USD = $ DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO
FORMAS DE PAGAMENTO »

Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X no boleto, devendo estar quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque.
Valores, formas de pagamento e condições sujeitos a alteração sem prévio aviso, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »

1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, serão necessários assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
HOTEIS CONFIRMADOS / PREVISTOS »
20/02 a 22/02/22 - Ametista do Sul - Hotel das Pedras - http://www.hoteldaspedras.com.br
22/02 a 24/02/22 - São Miguel das Missões - Hotel Tenondé Park - https://tenonde.com.br
24/02 a 27/02/22 - Recanto Maestro-Restinga Seca - Hotel Recanto Business - http://www.hotelrecantobcenter.com.br (com late check out)
SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »

-Os quartos são de categoria standard (exceto quando informados), sem vistas especiais ex: praia, piscina, monumentos etc.
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out (exceto o Hotel Recanto) é entre às 11:00h a 12:00h.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »

Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer outro
documento com foto com validade em todo o território brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.
LOCAIS DE EMBARQUE - HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO PARA EMBARQUE »
PORTO ALEGRE e arredores: 04:00 - saída 04:30 da frente da Rodoviária Central (Estacionamento Haudi Park - embarque principal).
Apresentação para embarque, no mínimo 30 min. antes do horário de partida (vide locais), por se tratar de viagem em grupo e para atender os protocolos.
Passageiros de outras localidades que não pertençam ao trajeto do ônibus, consultem o local de embarque, horários e condições para chegar ao local.

Passageiros de outros Estados poderão embarcar em Porto Alegre pernoitando no dia anterior à viagem no hotel Ritter (hotel em frente da Rodoviária de
Porto Alegre/RS), pagando somente R$ 130,00 por pessoa em apto duplo standard com café da manhã e por pernoite. Parte aérea e traslados não incluídos.
MAPA DE ASSENTOS DO ÔNIBUS TOTAL LEITO DD - 2 ANDARES - EMPRESA REALTUR »

SOBRE A PEDRA AMETISTA: Serve como energia para a transformação e sabedoria. Corresponde ao Chakra Coronário.
Ideal para os signos: Escorpião, Peixes, Capricórnio, Aquário. Onde encontrar: Brasil e Uruguai.

