CIRCUITO DOS IMIGRANTES DE SANTA CATARINA - DO VALE EUROPEU AO TIROL BRASILEIRO
NOVA VENEZA - OPCIONAL NOVA TRENTO E BRUSQUE - BALNEÁRIO CAMBORIÚ | CAMINHO DOS PRÍNCIPES - JOINVILLE COM BARCO PRÍNCIPE - SÃO FRANCISO DO SUL - GUARAMIRIN - JARAGUÁ DO SUL | VALE
EUROPEU: VILA ITOUPAVA - BLUMENAU - POMEDORE - TIMBÓ - INDAIAL - ASCURRA, APIÚNA, IBIRAMA | TIROL BRASILEIRO: FRAIBURGO - VIDEIRA - LINHA BABENBERG - LINHA PINHAL - TREZE TILIAS COM NOITE
AUSTRIACA E ALVORA ALPINA | IMERSÃO NA HISTÓRIA E CULTURA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, ALEMÃES, AUSTRIACOS E OUTROS QUE FIZERAM DO ESTADO A SANTA E BELA CATARINA.
31/03 a 10/04/2022 | 11 DIAS - VIAGEM EM ÔNIBUS LEITO TOTAL COM GUIA DESDE POA/RS

DESTAQUES DA VIAGEM - EXPERIÊNCIAS QUE FAZEM A DIFERENÇA
BARCO PRÍNCIPE EM JOIVILLE - VIVENCIAS GERMÂNICAS EM VILA ITOUPAVA - MAÇATUR EM JANGOBUS COM PIQUENIQUE MUSICAL - NOITE ITALIANA
NOITE AUSTRIACA COM DANÇAS TÍPICAS - ALVORADA ALPINA - SHOW ROMÂNTICO DE PISTÔES & SHOW DE CANTO COM A FAMÍLIA MOSER
SOBRE OS DESTINOS » O Circuito dos Imigrantes de Santa Catarina, reúne as cidades mais bonitas do Estado que são um misto entre praia e
interior, modernidade e toques do colonialismo português, de imigrantes germânicos, italianos e ou de outros povos. Santa Catarina com menos de
100 mil km², é belo e majestoso, repleto de paisagens naturais deslumbrantes e com a influência de povos europeus na construção das suas cidades
é notória, mas com o tempo, o povo catarinense-brasileiro deu o seu próprio contributo, colorindo com a sua alegria o estilo mais clássico dos
costumes europeus. O Circuito é marcado pela presença marcante da cultura europeia, que se manifesta fortemente nos hábitos e tradições da
população. A imigração, inicialmente alemã, seguida da italiana, austríaca etc., é visível em muitos aspectos, como na arquitetura, na gastronomia, na
música, na cultura e nos esportes. Reunimos neste circuito o Caminho dos Príncipes da época da Colônia Dona Francisca com a pujante Joinville,
São Franciso do Sul, Guaramirim e Jaraguá do Sul, o Vale Europeu, com a pujante Blumenau e com várias cidades de alma alemã na região do Vale
do Itajaí, com presença marcante de imigrantes vindos da Alemanha, a Rota da Maças de Fraiburgo e Treze Tílias (Dreizehnlinden) - Tirol Brasileiro
com a mistura de povos, uma cidade pequena, mas rica em detalhes que revelam sua tradição e costumes. Leva o título da cidade mais austríaca do
Brasil que encanta por manter viva a sua cultura, preservando na arquitetura, culinária, escultura, dança e música a história dos antepassados.
Circuito que faz parte do projeto da Andes Turismo de apresentar cada estado da Federação do Brasil, através de uma experiência
multicultural, para todas as idades e descendências, com todo cuidado, conforto e apoio necessários para sua segurança e encantamento!

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
31/03/22 (1º Dia, Quinta) PORTO ALEGRE / NOVA VENEZA (290 km) / NOVA VENEZA / CAMBORIÚ (285 km): Às 04h15 apresentação no
estacionamento Haudy Park da frente da Rodoviária Central de Porto Alegre/RS, para embarque e partida às 04h45 com destino a Nova Veneza
(290 km), onde a chegada será em torno das 09:30h. Início do Caminho Italiano - dos Imigrantes da Itália, desembarque para apreciar esta pequena
e aconchegante cidade da região de Criciúma, no Sul de Santa Catarina. É um verdadeiro pedacinho da Itália em terras catarinenses. Entrada pelo
Pórtico, Parada no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio - Nova Veneza, seguindo em direção à Praça Humberto Bortoluzzi com parada e tempo
para lanche ou almoço livre (não incluso) e apreciar os atrativos da cidade, como o Monumento e Museu do Imigrante, a Legítima Gôndola de
Veneza - Lucille - em um lago artificial na praça Humberto Bortoluzzi, centro de Nova Veneza. Doada pelo governo italiano, é uma embarcação
legítima, que fazia passeios nos canais de Veneza no passado, caminhar pela Rua coberta de Nova Veneza, Ponte dos Namorados (Ponte dei
Morosi), Igreja da Paróquia de São Marcos, Palazzo Delle Acque - uma construção que foi inspirada na arquitetura italiana. É o centro de eventos de
Nova Veneza, onde ocorre o baile dos mascarados etc. A partir das 13:00h continuação da viagem até o Balneário Camboriú, onde a chegada será
a partir das 18:30h. Restante do tempo livre. Hotel Confirmado - Slaviero Brut Camboriú a 300 m da Praia. Hospedagem.
01/04/22 (2º Dia, Sexta) CAMBORIÚ - DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e posteriormente dia livre para atividades pessoais independentes ou
para passeios opcionais. Sugerimos caminhada na praia ou passear de Teleférico (Bondinho) Parque Unipraias que é um complexo turístico que
interliga (3.250 m ida e volta) às praias do Balneário Camboriú e Laranjeiras, com mirantes e 3 estações através de 47 modernos bondinhos aéreos
com capacidade para até 8 pessoas para apreciar vendo de cima a exuberante mata atlântica, as praias etc. Valor adulto inteiro: R$ 58,00, sendo que
o Parque conta, também, com outros atrativos como Youhooo e ZipRider e Fantástica Floresta que devem ser pagos separadamente. Camboriú
conta com o novo atrativo da Roda Gigante - Big Wheel que tem 65 metros de diâmetro e está a 17 metros acima do nível do mar, somando a altura
máxima de 82 metros. Localizada no extremo da Barra Norte, a atração conta com 36 cabines com capacidade máxima para seis pessoas cada.
Todas elas são climatizadas e equipadas com câmeras de monitoramento e interfone de emergência, funcionando até as 21:00h. Valor adulto
inteiro: R$ 36,00. Este atrativo fica a 1.100m caminhando do hotel. Valores sujeitos a alteração. Hospedagem.
PASSEIO OPCIONAL: NOVA TRENTO - SANTUÁRIO DE MADRE PAULINA E FEIRA FIP - BRUSQUE (130 km ida e volta): Café da manhã no
hotel e posteriormente, saída com guia local, para visitar o Santuário de Santa Paulina ou Madre Paulina dedicado a primeira santa brasileira,
canonizada pelo papa em 2002: Amabile Lucia Visintainer. Tempo livre para visitar o Santuário e a continuação visita do Museu do Imigrante, que
possui acervo de 8.000 peças, resgate cultural da cidade colonizada por imigrantes oriundos do Trentino Alto Ádige. Posteriormente. Na sequência
(em torno das 11:30h) seguimos à cidade de Brusque, com tempo livre almoço (não incluso) e para compras na FIP (A Feira da Moda). Na FIP (A
Feira da Moda) encontramos mais de 200 lojas de todos os segmentos, moda para todos os estilos no atacado e no varejo com preço de fábrica,
entre eles: Moda Praia, moda fitness, moda infantil, moda masculina, acessórios e calçados, cama mesa e banho e muito mais. Valor por pessoa:
R$ 150,00, para mínimo de 15 pessoas, com transporte (VAN, Micro-ônibus) de acordo ao número de pessoas e guia local. Retorno ao hotel a partir
das 17:00h. Na volta do passeio de Nova Trento/Brusque, podem realizar de forma opcional (não incluso) o Passeio de Roda Gigante. Hospedagem.
02/04/22 (3º Dia, Sábado) CAMBORIÚ / JOINVILLE (RODO 99 km) Café da manhã no hotel e desocupação do hotel para viagem rodoviária de
1h45min aprox. até a cidade de Joinville. Na chegada, passagem pelo Pórtico da Entrada, construída utilizando o sistema enxaimel uma combinação
de Madeira e alvenaria preservando a cultura dos imigrantes alemães. Parada para fotos do Pórtico e do Moinho da XV (símbolos da cidade).
Seguimos em direção ao hotel para deixar as malas sob custódia, esticar as pernas e continuação das visitas para conhecer os principais atrativos da
cidade e seus arredores. Caminhada (150 m do hotel) até o Museu Nacional de Arte de Imigração e Colonização - MNIC que guarda memórias,
histórias e objetos relacionados à imigração no Sul do Brasil. Após esta experiência, visita do Centreventos - Centro de Eventos Cau Hansen Teatro Bolshoi. Panorâmico pela Alameda Brustlein (Rua das Palmeiras), Palácio dos Príncipes - Maison de Joinville, Arquivo Histórico, Catedral do
Bispado, Mercado Municipal. Almoço livre (não incluso) no Restaurante Biergarten - ponto de encontro rústico e aconchegante com petiscos e
pratos alemães, cervejas artesanais e área externa. Posteriormente visita o Parque dos Hemerocallis com a exuberante floração de mais de 200
diferentes (depende da época) cultivares distribuídas nos jardins e campos de cultivo como a Agrícola da Ilha com cultivo de Girassóis que florescem
no mês de julho. Retorno ao Hotel a partir das 16:30h para acomodação e restante do tempo livre. Joinville, atualmente, é conhecida como a Cidade
das Flores e a Cidade da Dança, em função do Festival de Dança de Joinville, que acontece todos os anos, em julho. Além disso, a cidade sedia a
Escola de Ballet Bolshoi, a única fora da Rússia. Para lanche ou jantar o Shopping Mueller fica a 550 m a pé ou no restaurante do hotel.
Hospedagem.
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03/04/22 (4º Dia, DOM.) JOINVILLE / BARCO PRINCIPE - NAVEGAÇÃO BAHIA DE BABITONGA + MIRANTE DO MORRO DA BOA VISTA: Café
da manhã no hotel e em torno das 09:15h traslado ao píer de embarque para navegação BARCO PRÍNCIPE. Chegada em torno das 09:30h ao Píer
do bairro Espinheiros, Rua Prefeito Baltazar Buschle, 3870 - Joinville/SC, preparativo para o embarque e partida às 10:30h, navegação pela Baía da
Babitonga, passando por entre as ilhas (14), o almoço incluso (sem bebidas) e servido durante o passeio e teremos apresentação de show de
música e humor durante todo percurso, parada no centro histórico de São Francisco do Sul para visitação (Uma hora e meia). Em seguida, retorno a
Joinville com chegada prevista às 15:30h. Desembarque e embarque no ônibus da Excursão para traslado ao hotel, com parada no Mirante do Morro
da Boa Vista que é o ponto mais elevado, onde a paisagem é marcada, em primeiro plano, pela área urbana e, em segundo plano, pela Baía da
Babitonga, juntamente com a mata atlântica. A partir das 17:30h chegada ao hotel e restante do tempo livre. Joinville é um município localizado na
região norte de Santa Catarina, mais populosa que Florianópolis, e é a terceira cidade da Região Sul do Brasil, atrás apenas de Porto Alegre e
Curitiba. Foi fundada em 9 de março de 1851, com a chegada dos primeiros imigrantes da Alemanha, Suíça e Noruega, a bordo da barca Colon. A
nova terra foi denominada Colônia Dona Francisca, em homenagem à Princesa Francisca Carolina, filha de D. Pedro I é herdeira de uma área de 25
léguas quadradas. Posteriormente chegaram os imigrantes franceses e somente após estes chegaram os portugueses e espanhóis. Hospedagem.
04/04/22 (5º Dia, SEG.) JOINVILLE / CIDADES DO CAMINHO DOS PRÍNCIPES E VALE EUROPEU - DISTRITO DE ITOUPAVA / BLUMENAU
(140 km): Café da manhã no hotel e em torno das 08:00h desocupação do hotel e embarque com destino a Blumenau. Saída em direção norte pela
BR101 e logo retornando em direção ao Vale Europeu pela Rodovia SC 108, passando por Guaramirim que faz parte do Caminho dos Príncipes
que preserva com carinho os costumes e tradições dos imigrantes ou colonizadores alemães, portugueses e italianos. Antes de passar pelo centro,
parada para fotos na Igreja Luterana dos Imigrantes fundada em 1886. A continuação panorâmica pelo centro da cidade a caminho de Jaraguá do
Sul que em 1864 a Princesa Isabel, filha do imperador Pedro II, casou-se com o Gastão de Orléans, Conde d'Eu. Como parte do dote constavam as
terras que vieram a formar o município de Jaraguá do Sul. Durante sua história, Jaraguá pertenceu a São Francisco do Sul, Paraty (atual Araquari) e
a Joinville. As cidades nasceram tímidas na colônia Dona Francisca, com alguns ranchos às margens do rio Itapocú, na atualidade conta com
empresas gigantes, potências na indústria nacional e internacional (WEG, Malwee, Bold). Panorâmico pelo Parque Malwee e parada na Loja de
Promoções Malwee, Museu do Imigrante (fechado temporariamente). Seguimos ao Vale Europeu com parada em Vila Itoupava para
experiências germânicas, a região mais alemã de Blumenau (28km), onde além de contemplarem belas paisagens e visitas dentro da programação,
serão convidados a viver a essência germânica através de costumes, tradições, gastronomia e gincanas. Almoço típico - Mittagessen (sem
bebidas). Competição no Clube de Caça e Tiro - Schützenverein, que são originários dos países germânicos, pássaro ao alvo, tiro ao alvo, com
medalhas aos melhores colocados e gincana surpresa; na despedida o grupo será conduzidos em formação de marcha com música e grupo folclórico
até o ônibus para o embarque a Blumenau, onde a chegada a partir das 17:00h. Acomodação e restante do tempo livre. Hospedagem.
05/04/22 (6º Dia, TER.) BLUMENAU - CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente, saída com guia local, para conhecer ou rever a Cidade
de Blumenau. “Cidade de Alma Alemã'', colonizada pelo imigrante Hermann Bruno Otto Blumenau em 1850. Além de ser conhecida por suas
indústrias têxteis, também é palco da maior festa da Cerveja das Américas. City tour pelos principais pontos turísticos da cidade, no centro histórico
visita do Museu da Cerveja, passar pelo Arquivo Histórico de Blumenau, se as restrições da pandemia permitir, visita do Museu de Hábitos e
Costumes, Cemitério dos Gatos, a continuação panorâmica margeando o Rio Itajaí-açu pela Av Castelo Branco, passamos pela Prefeitura Municipal
em direção a Fábrica e Cristais Mozart e o Glas Park Museu do Cristal, Museu e Lojas Hering (opção de compras), almoço incluso (sem bebidas) no
Restaurante do Parque Vila Germânica onde acontece a Oktoberfest, a continuação visita da Loja Hedrons, com artigos a preços de outlets, para
cama, mesa e banho. Retorno ao hotel a partir das 16:00h, restante do tempo livre para atividades pessoais independentes, sugerimos visita da
Cervejaria MAD DWARF - BIERGARTEN BLUMENAU no setor Ponta Aguda, Blumenau (1 km do hotel) e ou jantar no Sabor Imperial Restaurante, a
120 m do hotel, com gastronomia brasileira de pescados em pratos variados no self-service de opções seletas, em ambiente refinado. Hospedagem.
06/04/22 (7º Dia, QUA.) BLUMENAU / VALE EUROPEU - POMERODE - TIMBÓ - INDAIAL (85 km ida/volta): Café da manhã no hotel e
posteriormente, saída com guia local, em veículo local contratado, podendo ser 2 VAN ou Microônibus para visitar no Vale Europeu a cidade
Pomerode, que é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil por preservar as principais heranças da colonização germânica na região. Primeira
parada no Portal Turístico Sul que é uma réplica em tamanho natural do Portal de Stettin, cidade que foi capital da Pomerânia entre 1720 e 1945. A
continuação visita do Museu do Imigrante, Museu do Marceneiro e Osterfest (Parque da Páscoa) e visita de parte da Rota do Enxaimel com mais de
50 de casas tombadas pelo patrimônio histórico, e fica situado próximo à cidade. Enxaimel - técnica de construção artesanal onde é montada uma
estrutura de madeira fixada com hastes encaixadas. Depois, os espaços são preenchidos com tijolos. Já o telhado é bastante inclinado e os detalhes
das varandas e esquadrias dão charme às edificações. A Rota do Enxaimel é a maior concentração deste tipo de construção fora da Alemanha.
Visita agendada da Cervejaria Schornstein Kneipe e tempo para almoço livre (não incluso) na praça de alimentação do Bar de Fábrica da
tradicional Cerveja ou no restaurante Siedlertal. Oportunidade para compras e fotos junto ao Centro Cultural e Loja da Porcelana Schmidt. A partir das
15:30h retorno ao hotel em Blumenau por outra estrada pelo Vale Europeu, passando por Timbó e Indaial para apreciar a natureza e a pujança de
imigração germânica na região. A partir das 18:00h chegada ao hotel, restante do tempo livre para atividades pessoais independentes. Hospedagem.
07/04/22 (8º Dia, QUI.) BLUMENAU / RIO DO SUL / TAIÓ / FRAIBURGO - TERRA DAS MAÇÃS / TREZE TÍLIAS - TIROL BRASILEIRO (Rod.470,
350 e 355 = 336 km): Café da manhã no hotel e em torno das 07:00h desocupação do hotel e embarque, com o guia da excursão, com destino a
Treze Tílias – Tirol Brasileiro, trafegando por um pouco mais de 100 km pela Rodovia 470 e passando ou margeando as cidades que ainda
pertencem à região denominada de Vale Europeu, tais como: Ascurra, Apiúna, Ibirama e Rio do Sul. Parada técnica no trajeto, e a partir das 12:00h
chegada à Fraiburgo - Terra Das Maçãs, com tempo livre para almoço incluso (sem bebidas) no Clube e Restaurante Fraiburguense a fim de
provar o Michuim, prato principal, que se trata de um carneiro recheado, um prato típico da região com especificidade desde o momento do abate até
o preparo, com um tempero especial. Posteriormente, já que estamos na Terra das Maçãs, teremos a experiência dos pomares de macieiras através
de JAGUNBUS (Veículo adaptado, tipo Jardineira de 42 lugares), acompanhado de guia local, city tour panorâmico com colheita da última safra
das maçãs e piquenique musical. Visita da Floresta Renê Frey, panorâmico pelo Castelinho (hotel boutique) com arquitetura e decoração francês,
de região da Normandia, Lago das Araucárias, Praça Maria Frey, esposa de René Frey, que foi um dos fundadores da cidade, nela se encontra o
maior termômetro de vidro da américa latina e o letreiro “Eu amo Fraiburgo!” e por último a Casa do Artesão. Duração aproximada: 3 horas. Ao final
do passeio, continuação da viagem ao hotel de Treze Tílias, passando por Videira, com chegada prevista a partir das 17:30h. Restante do tempo livre
e à noite, a partir das 20:00h Jantar a moda da casa incluído (sem bebidas). Hospedagem.
08/04/22 (9º Dia, SEX.) TREZE TÍLIAS - TIROL BRASILEIRO: A partir de hoje para aproveitar bem o destino, seguimos com a programão do hotel.
Treze Tílias é conhecida como o Tirol Brasileiro. Fundada em 1933 por imigrantes austríacos, a cidade mantém a cultura da pátria mãe - Áustria,
através da arquitetura estilo alpino, gastronomia, tradições e costumes. A região conta com imigrantes alemães, italianos e de outras partes do
mundo nessa região das araucárias, clima de serra e outras atrações que dão as boas-vindas e acolhida para uns dias inesquecíveis.
07:00h - Café da Manhã servido no restaurante do hotel.
09:00h - City-Tour com Guia exclusivo, visitando os principais pontos turísticos de Treze Tílias - Conheça Treze Tílias: www.trezetilias.com.br
Visita dos principais pontos turísticos da cidade como a Igreja Matriz, o Museu Municipal Andreas Thaler, praça da cidade, ateliê de escultores de
madeira, feirinha de artesãos, casa da bolacha, cervejaria Bierbaum e o Parque Lindendorf com lindos jardins, onde podem ser vistos alguns animais
como capivaras, ovelhas, avestruz e muitos peixes coloridos. Um dos destaques do local é a Minicidade, onde foram reproduzidas as principais
construções de Treze Tílias e não foram poupados detalhes como a iluminação, rios e arborização.
12:15h - Almoço buffet incluído no restaurante do hotel (sem bebidas). Tarde Livre para Relaxar nas Piscinas Térmicas (aquecidas) do Hotel.
19:00h - Degustação de Cachaças e Licores da Colônia Italiana e a continuação “Noite Italiana”.
20:00h - Jantar Típico Italiano com tábua de frios (queijos, copas, salames e vários outros produtos da colônia italiana). Hospedagem.

CIRCUITO DOS IMIGRANTES DE SANTA CATARINA - DO VALE EUROPEU AO TIROL BRASILEIRO
31/03 a 10/04/2022 | 11 DIAS - VIAGEM EM ÔNIBUS LEITO TOTAL COM GUIA DESDE POA/RS

09/04/22 (10º Dia, SÁB.) TREZE TÍLIAS - TIROL BRASILEIRO / TURISMO RURAL: Seguimos com a programação especial do hotel para o grupo,
conforme abaixo, respeitando todos os protocolos de biossegurança para a segurança e saúde de todos.
07:00h - Café da Manhã servido no restaurante do hotel.
09:00h - Turismo Rural Linha Pinhal e Linha Babenberg em veículo e guia local.
Babenberg: No ano de 1934, a cerca de 9 km do centro da colônia "Dreizehnlinden" surgiu a primeira comunidade de interior, chamada de Linha
Babenberg. Com solo muito fértil, a área era utilizada para a agricultura e no local construiu-se uma pequena igreja e uma escola. Hoje Babenberg
conta com um pequeno Centro de Eventos, onde são realizadas as festas de Dia das Mães e de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro). Em
ambas as festividades é realizada uma Romaria que tem como ponto de partida a Igreja Matriz de Treze Tílias e destino a comunidade, onde é
realizada uma Missa na Gruta. O local conta também com uma trilha para caminhada com a Via Crúcis.
Linha Pinhal: No ano de 1940, chegaram os primeiros moradores de Linha Pinhal, a Família Ferronatto vinda do Rio Grande do Sul e no ano
seguinte se juntaram a eles as famílias Zanella, Acrisio e Barbieri. Em 1946 em uma das casas da comunidade iniciou-se o ensino primário e era
onde aconteciam as Missas até o ano de 1959 quando foi construída a “Escola Estadual Linha Pinhal”. A Igreja local foi construída em 1952, com o
nome de Nossa Senhora da Saúde”, que foi ornamentada com pinturas sacras de Karl Neumayr. Na comunidade são realizadas diversas festividades
que destacam a cultura, gastronomia e costumes italianos, com destaque para o “Jantar Italiano” e a “Festa de São Brás” (veja as datas no calendário
de eventos).
12:00h - Almoço incluído com Feijoada à Moda Mineira (sem bebidas) no restaurante do hotel.
17:00h - Bier-Wagen: UMA hora de Chopp Linden Bier Liberado, animado pelo “Alpen Trio Tirol” (musical local em trajes típicos). A Cervejaria Linden
Bier é estabelecida nas dependências do hotel, o que nos torna o único hotel na América Latina que produz sua própria cerveja e seu chopp.
20:00h - Noite Austríaca incluída com Jantar Típico Austríaco (sem bebidas) no restaurante do hotel.
21:00h - Apresentação de Danças Típicas Austríacas.
22:00h - Bailinho. Hospedagem.
10/04/22 (11º Dia, DOM.) TREZE TÍLIAS - ALVORADA ALPINA / BARRACÃO / VACARIA / PORTO ALEGRE (BR-470 E BR-116 = 510 km): Na
parte da manhã até o almoço, seguimos com a programação especial do hotel para o grupo, conforme abaixo, respeitando todos os protocolos de
biossegurança para a segurança e saúde de todos.
Ao amanhecer será oferecida a Alvorada Alpina - Show Romântico de Pistões que podem ser apreciados das sacadas do hotel e posteriormente
no salão do café da manhã.
07:00h - Café da Manhã no restaurante do hotel.
08:30h - Manhã Livre para Caminhada nas trilhas ecológicas do hotel ou agendamento de passeio de quadriciclos.
11:00h - Check-out Liberação dos aptos, entregar as malas aos maleteiros.
12:00h - Almoço incluído (sem bebidas) com “Costelão à Moda Gaúcha”.
12:15h - Show de Canto com a Família Moser.
13:30h - Saída do hotel em viagem rodoviária de retorno a POA, passando por Vacaria, Caxias do Sul (parada em local a definir). Chegada prevista a
partir das 22:00h.

SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Ônibus Leito Total de 42 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.
-TAXAS E IMPOSTOS dos hotéis e demais serviços, bem como estacionamentos e pedágios + franquia de bagagem 1 mala de 23kg no ônibus.
-Visita de Nova Veneza, a cidade mais italiana de Santa Catarina com direito a uma foto na Legítima Gôndola de Veneza - Lucille
-02 noites de hospedagem, em apto standard, em hotel do Balneário Camboriú, com café da manhã, conforme listado ou similar.
-02 noites de hospedagem, em apto standard, em hotel de Joinville - Cidade dos Príncipes, com café da manhã, conforme listado ou similar.
-City tour Joinville, privativo com guia Local, para apresentar os principais atrativos turísticos da cidade e ingressos com visitas agendadas.
-Barco Príncipe, serviço regular, para navegação da Bahia Babitonga e visita do centro histórico de São Francisco do Sul com traslados privativos.
-City tour panorâmico, com guia local, por Guaramirim e Jaraguá do Sul com visitas e ingressos conforme roteiro.
-Experiências germânicas em Vila Itoupava com apresentação dos costumes, as tradições, a gastronomia e gincanas.
-03 noites de hospedagem, em apto standard, em hotel de Blumenau, com café da manhã, conforme listado ou similar.
-City tour Blumenau, privativo com guia local, para apresentar de forma detalhada os principais atrativos turísticos e ingressos.
-Tour a Pomerode - a cidade mais alemã do Brasil, com guia local, com a Rota do Enxaimel e visita da Cervejaria Schornstein Kneipe.
-Panorâmico, sem paradas, apresentado por guia local do final do Vale Europeu: Ascurra, Apiúna, Ibirama e Rio do Sul (no trajeto a Fraiburgo).
-Maçã Tur em Fraiburgo, em veículo adaptado JagunBus com city tour, Floresta Renê Frey, Colheita da última safra da maça e piquenique musical.
-03 noites de hospedagem, em apto standard, no Treze Tílias Park Hotel, com café da manhã, conforme listado de hotéis.
-10 Refeições extras temáticas entre almoços e jantares, servidos no hotel ou em restaurante conveniado (sem bebidas)
-Eventos especialmente preparado para o grupo em Treze Tílias – SC com livre uso das piscinas aquecidas.
-City tour Treze Tílias, com guia exclusivo do hotel e privativo para o grupo, conforme roteiro.
-Turismo Rural Linha Pinhal e Linha Babenberg em veículo e guia local, conforme roteiro.
-Bier-Wagen: UMA hora de Chopp Linden Bier Liberado, animado pelo “Alpen Trio Tirol” (musical local em trajes típicos).
-Noite austríaca com Apresentação de Danças Típicas Austríacas e bailinho após o jantar.
-Despedida com Alvorada Alpina - Show Romântico de Pistões Show de Canto com a Família Moser.
-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*.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-ADICIONAL PARA A COBERTURA DA COVID, de acordo com a idade das pessoas (valores conforme abaixo).
-Carregadores de malas no check in/out nos hotéis, aeroportos, excesso de bagagem, assentos prioritários ou preferenciais.
-Refeições, bebidas, ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, bebidas e outras despesas de caráter pessoal (gastos extras).
-Gastos com segunda via do RG ou Carteira Funcional, outras documentações, como vacinas, que poderão ser solicitadas para viajar.
-Passeios e/ou eventos opcionais que o passageiro opte por realizar fora da programação e traslados até os pontos de embarque/desembarque.
-Noites adicionais para entrada/saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou a volta.
-Gorjetas para os prestadores dos serviços em destino, conforme programação, para guias, motoristas, garçons etc.
-Não estão incluídos impostos sobre serviços extras adquiridos no destino, taxas de turismo cobradas por algumas cidades.
(*) 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.
Acima de 86 anos as seguradoras não cobrem DMH (Despesa Médica Hospitalar - seguro-viagem nacional) e COVID.

CIRCUITO DOS IMIGRANTES DE SANTA CATARINA - DO VALE EUROPEU AO TIROL BRASILEIRO
31/03 a 10/04/2022 | 11 DIAS - VIAGEM EM ÔNIBUS LEITO TOTAL COM GUIA DESDE POA/RS

VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
APTO DUPLO ou TRIPLO STD : R$ 5.790,00 com 10 cafés da manhã e 10 refeições (entre jantares e almoços ) + taxas e impostos inclusos.
APTO INDIVIDUAL STANDARD: R$ 7.890,00 com 10 cafés da manhã e 10 refeições (entre jantares e almoços) + taxas e impostos inclusos.

POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)VALORES COM TAXAS aeroportuárias, governamentais, de emissão e impostos inclusos (exceto seguro COVID, gorjetas e demais serviços não incluídos).
b)Crianças (INF) de 0 a 2 anos não pagam e devem viajar no colo dos progenitores, parentes ou babás (consulte taxa mínima cobrada pela cia. aérea).
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, devendo ser quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X 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.

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, será necessário 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.
7.Preços, datas de saída e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes e mudanças sem aviso prévio, respeitando qualquer negociação em
andamento ou reserva prévia.

HOTÉIS CONFIRMADOS / PREVISTOS »
31/03 a 02/04/22 - CAMBORIÚ - Hotel Brut By Slaviero - www.slavierohoteis.com.br/hoteis/brut-by-slaviero-hoteis/?
02/04 a 04/04/22 - JOINVILLE - Hotel Slim Slaviero - www.slavierohoteis.com.br/hoteis/slim-joinville/?
04/04 a 07/04/22 - BLUMENAU - Hotel Essential Slaviero - www.slavierohoteis.com.br/hoteis/slaviero-essential-blumenau/?
07/04 a 10/04/22 - TREZE TÍLIAS - Hotel Treze Tílias Park - https://ttph.com.br

SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »
-Alguns dos hotéis poderão pedir cartão de crédito ou depósito em espécie como garantia para cobrir eventuais despesas por danos ou consumos do frigobar.
-Informaremos no voucher se o hotel exige a garantia e sobre os novos protocolos, devido a pandemia, para a segurança de todos e sua comodidade.
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e é oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras.

PARA A PARTE RODOVIÁRIA » ÔNIBUS DOUBLE DECKER DD LEITO DE 42 LUGARES, com os devidos protocolos de segurança para os
passageiros, uso obrigatório de máscaras, aferição da temperatura, suportes com álcool 70% em gel, higienização dos calçados ao embarcar com
tapete sanitizante (a confirmar), limpeza ou higienização da parte interna do ônibus - poltronas e apoia-braço entre as paradas de um destino a outro.

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.
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.

LOCAL PRINCIPAL DE EMBARQUE »
PORTO ALEGRE e arredores: 04:15 - saída 04:45 Estacionamento Haudi Park à frente da Rodoviária - Terminal Central de POA/RS.
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$ 140,00 por pessoa em apto duplo standard com café da manhã e por pernoite. Parte aérea e traslados não incluídos.

MAPA DO ÔNIBUS TOTAL LEITO DD - 2 ANDARES - EMPRESA A DEFINIR »

PARTE AÉREA PARA PASSAGEIROS DE OUTROS ESTADOS PARA SE JUNTAR AO GRUPO EM SC - VOOS E TRASLADOS NÃO INCLUÍDOS »
31/03/22 - São Paulo / Navegantes-SC - Voos Diretos: 5 voos da LATAM, 7 voos da GOL e 4 voos da AZUL saindo do Aeroporto de Congonhas/SP.
10/04/22 - Chapecó-SC / São Paulo - Voos Diretos: 1 voo da LATAM a Congonhas, 1 voo da GOL a Guarulhos e 2 voos da AZUL a Campinas

Número de voos das origens para os destinos sujeito a alteração.

