JUREMA ÁGUAS QUENTES RESORT & SPA HOTEL - O MELHOR RESORT DE CAMPO COM ÁGUA TERMAL
20/11 a 27/11/2021 | 5 NOITES COM PENSÃO COMPLETA | VIAGEM RODOVIÁRIA COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS

SOBRE JUREMA ÁGUAS QUENTES RESORT & SPA HOTEL » Está localizado no município de IRETAMA-PR, atualmente é considerado como o melhor
Hotel Resort de Campo com águas termais do Brasil e do MERCOSUL. Neste lugar, você e sua família descobrirão o prazer de viver em harmonia com a
mais pura natureza. Aqui você poderá, além de descansar, praticar esportes, como, futebol, vôlei, bocha, peteca, ping-pong, snooker e tênis. Andar a
cavalo, em charretes, pedalinho, bicicleta, tomar banho em rio, cascata, pescar em lagoas, participar de caminhadas pelos bosques e escalar morros, entre
outros. Salão de jogos, academia de ginástica, teatro com shows e vídeos, boate com música ao vivo, roda de violão, além das atividades organizadas
pela equipe de recreação. As águas das Termas de Jurema emergem a uma temperatura de 42º C e possuem a maior quantidade de sais minerais já
conhecidos, além de ser medicinal, mineral hipertermal, alcalina, bicarbonatada, fluoretada e sulfurosa. Somado a tudo isso, a vegetação é carinhosamente
cuidada e suas áreas ajardinadas integram-se em perfeito equilíbrio, proporcionando um espaço único para o seu conforto e relaxamento físico e mental. O
hotel é o único na sua proposta de Lazer, Saúde e Gastronomia com comidas bem balanceadas e feitas com produtos naturais, preparados por
nutricionistas e processados com gosto de refeição caseira. Dias inteiramente livres para usufruir deste “Paraíso Termal” Termas de Jurema é o melhor
Resort nesta categoria no Sul do Brasil, aqui você encontra o local certo para desfrutar da tranquilidade da natureza com conforto e charme. Trata-se de
um verdadeiro complexo turístico voltado para o lazer. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO EM REGIME DE PENSÃO COMPLETA.

ROTEIRO DIA A DIA - PROGRAMAÇÃO

»

20/11/21 (1º Dia, SAB) CAXIAS DO SUL/ PORTO ALEGRE / JUREMA ÁGUAS QUENTES - IRETAMA/PR (RODOVIÁRIO 950 km): Às 20h00
apresentação em Caxias do Sul (local a definir oportunamente) para início da viagem rodoviária em ônibus leito turismo de 2 andares com 2
motoristas, serviços de bordo e guia acompanhante, passando em Porto Alegre, embarque as 22h00 no Estacionamento Haudy Park, em frente à
Rodoviária. Em sequência seguimos viagem em direção a Termas de Jurema, passando por Lajeado, Passo Fundo. PERNOITE EM TRÂNSITO...
21/11/21 (2º Dia, DOM) EM TRÂNSITO / JUREMA ÁGUAS QUENTES - IRETAMA/PR (RODO): ...Noite em trânsito com pernoite a bordo do
ônibus, continuação da viagem pelo Centro-Oeste Catarinense, Guarapuava/PR, chegando às Termas de Jurema em torno do Meio Dia (12h00).
Almoço extra incluído e às 14h00 reunião com o monitor e/ou recreacionista para a apresentação do hotel e a programação para a semana.
Ocupação dos aptos a partir das 15h00. Hospedagem, tarde e noite livre. Jantar incluído (exceto bebidas), após o jantar baile na boate, show
com os artistas da casa no anfiteatro, roda de viola. Hospedagem por 05 noites em aptos STANDARD MASTER CASTELO com PENSÃO
COMPLETA (café da manhã, almoço e jantar).
22/11/21 (3º Dia, SEG) JUREMA ÁGUAS QUENTES - DIA LIVRE: Dia inteiramente livre para aproveitar as atividades recreativas programadas
para a semana, para descansar ou para usufruir da enorme área ajardinada, com muita natureza, onde a paz e a harmonia andam juntos,
aproveitar as piscinas cobertas e ao ar livre e desfrutar das maravilhas do Fabuloso Parque Aquático com cascatas, bar aquático, com música e
animação e para finalizar o dia podem experimentar o banho de lama negra, que é super indicado para esfoliar e renovar a pele. Café da manhã,
almoço e jantar incluídos (exceto bebidas) no restaurante do Hotel.
23/11/21 (4º Dia, TER) JUREMA ÁGUAS QUENTES - DIA LIVRE: Dia inteiramente livre para descansar ou para pescar nos lagos e rios, banhos
em cachoeiras, caminhadas pela fazenda, visitar o morro com mirante e a barragem com queda d’água, passeios a cavalo e charrete, bicicletas,
aproveitar a sauna, sala de massagem, sala de ginástica, à noite curtir a boate, assistir a apresentação dos artistas da casa no anfiteatro do hotel,
ou ainda, tentar a sorte no salão de jogos com bingos e carteados, roda de viola com cantores da região. Café da manhã, almoço e jantar
incluídos (exceto bebidas) no restaurante do Hotel.
24/11/21 (5º Dia, QUA) e 25/11/21 (6º Dia, QUI) JUREMA ÁGUAS QUENTES - DIAS LIVRES: Dias inteiramente livres para aproveitar as
atividades recreativas programadas para a semana, para descansar ou para usufruir da enorme área ajardinada, com muita natureza, onde a paz
e a harmonia andam juntos, aproveitar as piscinas cobertas e ao ar livre e desfrutar das maravilhas do Fabuloso Parque Aquático com cascatas,
bar aquático, com música e animação e para finalizar o dia podem experimentar o banho de lama negra, que é super indicado para esfoliar e
renovar a pele. Café da manhã, almoço e jantar incluídos (exceto bebidas) no restaurante do Hotel.
26/11/21 (7º Dia, SEX) JUREMA ÁGUAS QUENTES – IRETAMA/PR / CAXIAS DO SUL / PORTO ALEGRE: Café da manhã no hotel e
posteriormente livre para aproveitar a infraestrutura do hotel ou para tratamento de SPA (não incluído). Desocupação dos aptos, em torno das
13h00, almoço de saída incluído e posteriormente, em torno das 15h00 colocar as malas no bagageiro do ônibus e retorno a Porto Alegre pelo
mesmo trajeto da ida. Chegada prevista em torno das 08h00 de Sábado 27/11/21...
27/11/21 (8º Dia, SAB) EM TRÂNSITO / CAXIAS DO SUL / PORTO ALEGRE (VIAGEM RODOVIÁRIA): Chegada ao amanhecer no ponto
embarque/desembarque de Caxias do Sul/RS e posteriormente, em torno da 08h00 desembarque no ponto de desembarque em Porto

Alegre/RS (estacionamento Haudy Park, em frente da Rodoviária Central). FIM DOS SERVIÇOS.
SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PACOTE »
-Ônibus Leito Turismo de 2 andares, de 43 lugares, com manta, travesseiros, serviços de bordo e 2 motoristas c/experiência no roteiro.
-5 noites de hospedagem em APTO MASTER CASTELO STANDARD, em aptos duplos, singles ou triplos (conforme escolha).
-Sistema de Refeições PENSÃO COMPLETA com café da manhã, almoço e jantar, sem bebidas (inclusa 1 jarra de água mineral, suco de laranja/uva).
-Livre acesso a todas as piscinas de águas termais do hotel, banho de lama e todas as atividades recreativas.
-Guia acompanhante em todo os trajetos da viagem desde o primeiro dia até o último dia da viagem.
-Taxas ANTT do transporte rodoviário, pedágios, diária e hospedagem dos motoristas e guia.
-Seguro Viagem guia acompanhante durante toda a viagem + bolsa pequena de viagem.
EXCLUSIVIDADES DO HOTEL »
O café da manhã em estilo colonial com produtos produzidos pelo próprio hotel.
O almoço e o jantar em estilo buffet com grande variedade de alimentos colhidos e preparados na própria fazenda.
Durante o dia tem uma equipe de recreacionista para acompanhar e monitorar diversas atividades com os hóspedes.
À noite tem música ao vivo ou eletrônica para relembrar dançando aquelas músicas dos anos 70, 80, 90 e atual.
Bailes e teatro todas as noites no próprio hotel com os artistas da casa (funcionários e profissionais externos contratados).
Também junto ao hotel tem Adega com linguiças, salames, queijos, vinhos (todos os produtos são elaborados na fazenda), que poderão ser
adquiridos e levados para casa.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PACOTE »
Passeios opcionais, tais como: passeio a cavalo, charrete, pedalinho, arvorismo, bicicletas, carrinho de passeio.
Serviços de babá (R$ 100,00 a diária das 10h até às 22h) com invervalos para 1h de almoço e 1h para o jantar.
Bebidas em geral nas refeições, serviços de SPA em geral, fichas para jogos / fliperama.
Frigobar, lavanderia, telefonemas, refeições nos apartamentos e demais serviços.
Os serviços acima quando contratados serão lançados como gastos extras.
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INVESTIMENTO OU VALOR POR PESSOA - PACOTE COMPLETO »
APTO MASTER CASTELO DUPLO / TRIPLO Standard: R$ 3.590,00 com taxas rodoviárias e impostos (exceto gorjetas).
APTO MASTER CASTELO SINGLE (INDIVIDUAL) STD: R$ 4.790,00 com taxas rodoviárias e impostos (exceto gorjetas).
Bebê (CHD) de 0 a 02 anos paga somente taxas de embarque, de emissão e deverá viajar no colo dos pais (consultem valores).
Criança (CHD) de 02 a 09 anos paga 80% do valor em DUPLO e deverá se hospedar como 3ª pessoa com 2 adultos que pagam integral.
Criança acima de 09 anos deverá pagar o valor integral e poderá se hospedar em apto duplo ou triplo com 1 ou 2 adultos.
Acomodação: Apto Triplo será com 2 camas de solteiro ou 1 cama de casal MAIS 1 cama de armar/montar ou sofá-cama.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 4% sobre o valor do pacote, podendo pagar 50% no ato com taxas + 50% a 30 dias.
Opção 2 - CHEQUE: Entrada de 20% com cheque ou dinheiro e saldo em até 9X nos cheques pré-datados de residentes no RS.
Opção 3 - CARTÃO CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 4X nos Cartões VISA/MASTER/OUTROS (consultem).
Opção 4 - BOLETO: Entrada de 30% + taxas com cheque ou dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quitados antes da viagem.
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.
DOCUMENTAÇAO 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.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O embarque/desembarque dos passageiros de POA/RS e arredores será no Estacionamento Haudy Park (de fronte da Rodoviária Central).
O embarque/desembarque dos passageiros de CAXIAS DO SUL/RS e arredores será no Posto Ditrento (Rua 20 de Setembro, 1077).
Outros pontos de embarque poderão ser em algum ponto seguro para embarcar e desembarcar nos trajetos por onde passa o ônibus.
Passageiros de outras cidades do RS, SC, PR e SP poderão embarcar na sua Origem para conectar com POA ou Caxias do Sul/RS.
HOTEL CONFIRMADO »
21/11 a 26/11/21 - JUREMA ÁGUAS QUENTES RESORT HOTEL & SPA - IRETAMA-PR - www.juremaaguasquentes.com.br
SOBRE O COMPLEXO NOVO »
A título de informação, os 02 hotéis do complexo são interligados por uma ponte de aproximadamente 50 metros, que fica próxima aos
apartamentos Master Lago e há transporte entre os 02 hotéis a cada 30 minutos. Os hóspedes podem usufruir de ambos os hotéis, porém, há
uma observação com relação ao regime de pensão completa: o hóspede que realizar as refeições no hotel que não está hospedado, pagará
refeição extra.
CARACTERÍSTICAS DO ÔNIBUS »
*Ônibus modelo Paradiso new G7 1800 DD - Prefixo do carro 12000
*Ônibus 02 andares panorâmico com 43 lugares LEITO TOTAL, poltronas reclináveis e com encosto para pernas.
*sendo 31 poltronas no piso superior 12 poltronas piso inferior.
*04 Monitores piso superior 01 piso inferior com travesseiros e mantinhas.
*01 mesa de jogos piso superior, 01 no piso inferior.
*suporte para cuia e garrafas térmicas, bandeja para copos.
*sistema de som e vídeo, tecnologia de ponta com filmes de múltiplas escolhas, podendo ser visualizado individualmente nos celulares pessoais,
(filmes online via wi-fi);
*tomadas USB individual, Wi-fi, GPS.
*01geladeira piso superior, 01 geladeira piso inferior.
*DVR sistema de gravação dentro e fora do carro.
*02 cafeteiras piso superior, 02 no piso inferior.
*ar-condicionado, quente/frio e banheiro compartilhado.
MAPA DO ÔNIBUS»

O QUE LEVAR E DICAS PARA UM PASSEIO AGRADÁVEL E INESQUECÍVEL POR JUREMA ÁGUAS QUENTES RESORT HOTEL»
-Repelente e Máquina fotográfica.
-Óculos de mergulho e óculos escuros (evite lente de contato)
-Chapéu ou Boné, toalha de banho a agasalhos leves para usar a noite.
-Protetor solar (de dia a temperatura média é de 28ºc a 34ºc / à noite 16ºc a 20ºc).
-Traje de banho (sunga/Biquini) e toalha de banho para os banhos e uma muda de roupa,
-Remédios de uso pessoal, alguma barra de cereal, frutas, grãos (ex. amendoim) e água mineral.
-Produtos e acessórios de higiene pessoal (sabonete, pasta e escova dental, desodorante, outros).
-Roupas de tecido leves e claras de preferência, sandálias papete, crocs ou de dedo (havaianas), e/ou sapato de mergulho para as piscinas.
-Ao preparar sua bagagem leve somente o necessário, pois a franquia da parte aérea e terrestre é limitada a máxima 22 kg por pessoa.
-Não importa qual o passeio, leve sempre seu saquinho para acumular seu lixo e JAMAIS jogue toco de cigarro acesso no complexo do hotel.
-Cada atitude de respeito ao ambiente pode ser repassada a crianças e amigos, assim você amplia a rede de turistas responsáveis.
-Ao deixar o veículo, o hotel, o restaurante verifiquem se não esqueceu nada, pois não se responsabilizam por objetos ou pertences esquecidos.
-Respeite o Guia e siga suas orientações, ele conhece toda a região, afinal, ele estudou para isso.
-Se forem realizar passeios caminhem SEMPRE em grupo porque se desviar ou separar do Grupo, poderá se perder;
-Nunca tire nada além de FOTOS
-Não deixe nada além de PEGADAS
-Não mate nada além do TEMPO, e
-Não leve nada além de BOAS LEMBRANÇAS.
Respeite os horários. Faça sua parte e BOA VIAGEM!

