HOTEL LAGOS DE JUREMA TERMAS RESORT - JUREMA ÁGUAS QUENTES-PR
O COMPLEXO COM INFRAESTRUTURA DE PRIMEIRA, É CONHECIDO PELAS ÁGUAS TERMAIS NATURALMENTE QUENTES A 42ºC, QUE ABASTECEM O PARQUE AQUÁTICO. AS ÁGUAS TÊM EFEITO
RELAXANTE, DIMINUINDO A TENSÃO E INSÔNIA, ALÉM DE TER AÇÃO DESINTOXICANTE E HIDRATANTE. O PARQUE AQUÁTICO TAMBÉM OFERECE HIDROGINÁSTICA, PISCINA DE BIRIBOL, PISCINAS
COBERTAS E AO AR LIVRE TERMAIS E FRIAS, BARES MOLHADOS E ATIVIDADES FÍSICAS DESCONTRAÍDAS ORIENTADAS POR PROFISSIONAIS. SHOWS EM ALGUMAS NOITES...

DIVERSÃO COMBINADA COM RELAXAMENTO EM UM SÓ LUGAR - UM OÁSIS NO INTERIOR PARANAENSE COM PENSÃO COMPLETA!

20/03 A 25/03/2022 - 6 DIAS / 5 NOITES | AÉREO + TERRESTRE + GUIA DESDE POA/RS
APRESENTAÇÃO » Jurema Águas Quentes: Em 1968, a família Constantino adquire uma fazenda com fontes de águas quentes em Iretama, no
Paraná. Em uma declaração de amor à sua esposa, o fundador, Sr. Delcides Constantino Miguel, batizou as fontes de águas naturais como Termas
de Jurema. Esta etapa de criação, modernização e inserção no roteiro hoteleiro do sul do Brasil durou até os anos 2000, marcado pelos desafios e
investimentos de infraestrutura dos serviços oferecidos. Em 2018, 50 anos depois de sua aquisição, o complexo entra em uma nova etapa e

passa a se chamar Jurema Águas Quentes ao se consolidar como o maior destino turístico termal do sul do país. Com estruturas modernas
e confortáveis, o local está integrado a uma natureza exuberante que mantém, respeita e convive em total harmonia com a biodiversidade,
repleto de atrações e atividades para todas as idades. E por isso, escolher um destino nunca foi tão fácil! Jurema Águas Quentes carrega
toda a versatilidade que você e sua família procuram, projetado para agradar a tudo e a todos, aliado a uma sofisticação de tirar o fôlego.
Uma viagem indicada para passar alguns dias tranquilos, com todo cuidado e apoio necessários para sua segurança e acolhida!
Lugares limitados a 22 pessoas.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
20/03/22 (1º Dia, Domingo) - POA / SÃO PAULO / LONDRINA (AÉREO) // LONDRINA / JUREMA ÁGUAS QUENTES (Rodo 205 km): Com 2
horas de antecedência apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho - Terminal 1, para preparativos de embarque em voo da LATAM com
saída prevista às 05:45h, chegando a Londrina em torno das 10:10, via Aeroporto de São Paulo (GRU). Recepção e traslado rodoviário do aeroporto
ao Hotel Termas de Jurema no município de Iretama/PR. Chegada ao hotel a partir das 13:30h, diretamente para o almoço extra de chegada
incluído. Ocupação dos aptos a partir das 15:00h no Hotel Lagos de Jurema Termas Resort & Spa. À noite jantar incluído. A partir do 2º dia o
regime de alimentação será PENSÃO COMPLETA (café da manhã, almoço e jantar).
21/03/22 (2º Dia, Segunda) - JUREMA ÁGUAS QUENTES: 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. Hospedagem.
22/03/22 (3º Dia, Terça) / 23/03/22 (4º Dia, Quarta) e 24/03/22 (5º Dia, Quinta) - JUREMA ÁGUAS QUENTES: Dias inteiramente livres 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 à 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 (sujeito aos protocolos), 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. Hospedagem.
25/03/22 (6º Dia, Sexta) JUREMA ÁGUAS QUENTES / MARINGÁ (Rodo 140 km) // MARINGÁ / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café
da manhã no hotel e posteriormente livre para as últimas atividades dentro ou fora do hotel até a hora do check out - meio dia. Almoço incluído no
restaurante do hotel e às 14:00h saída do hotel para traslado rodoviário até o aeroporto de Maringá, para viagem aérea de retorno a Porto Alegre, via
São Paulo (GRU), chegando em torno da meia noite ao Aeroporto de Porto Alegre. FIM DOS SERVIÇOS.
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. O que podemos informar, no momento, é que durante o período de isolamento ou distanciamento social, algumas
atrações tiveram seus horários e capacidade de receber visitas alterados, onde alguns espaços devem ser agendados previamente para que não
haja aglomerações, e pode que algum destino apresenta alteração em suas fases de restrição e isolamento. Estamos cuidando de tudo para você
tirar o máximo de proveito da sua sonhada viagem.
SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Bilhete Aéreo em voo regular na classe econômica (Bloqueio de grupo cia. Aérea LATAM) POA / SÃO PAULO // SÃO PAULO / POA.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem (1 de mão de até 10kg e 1 despachada até 23kg).
-Traslado rodoviário em ônibus ou Micro-ônibus de chegada e saída: Aeroporto Londrina / Jurema Águas Quentes / Aeroporto Maringá.
-5 Noites de hospedagem em aptos Standard, no setor MASTER CASTELO do HOTEL LAGOS DE JUREMA TERMAS RESORT.
-PENSÃO COMPLETA - café da manhã, almoço e jantar no restaurante do Hotel Lagos de Jurema, em horários estabelecidos pelo hotel.
-Livre acesso a todas as piscinas do complexo de Jurema Águas Quentes, banho de lama e todas as atividades recreativas oferecidas pelo hotel aos
hospedes (exceto os serviços de SPA e outros serviços pagos à parte - a pedido, conforme quadro de serviços mais abaixo)
-Guia credenciado da Operadora, acompanhando o grupo desde Porto Alegre/RS até o fim do serviços no último dia.
-Bolsa pequena de viagem, 2 etiquetas para a bagagem de despachada e de mão + Mini KIT de proteção COVID (não são medicamentos).
-Seguro de viagem nacional de R$ 30.000,00 até 80 anos de idade (consultem adicional para 81 a 85 anos). NÃO COBRE COVID*.
Link de coberturas: https://intranet.andesturismo.com.br/download/coberturas-gerais-de-seguro-viagem-sem-covid
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-ADICIONAL PARA A COBERTURA DA COVID, de acordo com a idade das pessoas (valores conforme abaixo).
-Serviços de SPA em geral, passeios opcionais, tais como: passeio a cavalo, charrete, pedalinho, arvorismo, bicicletas, carrinho de passeio.
-Serviços de acesso à internet, fichas para jogos/fliperama, serviços de baba, roupões (R$ 30,00 para o período).
-Refeições extras e refeições no quarto do hotel, bebidas em geral, telefonemas, serviços de lavanderia etc.
-Carregadores de malas no check in/out nos hotéis, aeroportos, excesso de bagagem, assentos prioritários ou preferenciais.
-Passeios e/ou eventos opcionais que o passageiro opte por realizar fora da programação, gastos extras em geral.
-Gorjetas para os prestadores dos serviços em destino, conforme programação, para guias, motoristas, garçons etc.
(*) ADICIONAL PARA COVID: até 60 anos: R$ 11 por dia / 61 a 85 anos: R$ 20 por dia / limite de 85 anos.
Link de coberturas: https://intranet.andesturismo.com.br/download/coberturas-gerais-de-seguro-viagem-com-covid
Acima de 86 anos as seguradoras estão vetando emissões e não cobrem a DMH - Despesa Médica Hospitalar e COVID.

HOTEL LAGOS DE JUREMA TERMAS RESORT - JUREMA ÁGUAS QUENTES-PR
DIVERSÃO COMBINADA COM RELAXAMENTO EM UM SÓ LUGAR - UM OÁSIS NO INTERIOR PARANAENSE COM PENSÃO COMPLETA!

20/03 A 25/03/2022 - 6 DIAS / 5 NOITES | AÉREO + TERRESTRE + GUIA DESDE POA/RS
VALOR DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) »
APTO. DUPLO / TRIPLO Standard: R$ 4.490,00 referente a serviços incluídos com PENSÃO COMPLETA, taxas e impostos, exceto seguro COVID.
APTO. INDIVIDUAL (SINGLE) STD: R$ 6.280,00 referente a serviços incluídos com PENSÃO COMPLETA, taxas e impostos, exceto seguro COVID.
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
-Valores com taxas aeroportuárias, governamentais, de emissão e impostos inclusos (exceto gorjetas e demais serviços não incluídos).
-Valores válidos somente para o dia do fechamento, não sendo permitido cancelar a reserva e solicitar outra, por causa da variação cambial.
-Crianças (INF) de 0 a 2 anos pagam somente as taxas de embarque e outras taxas a informar (favor consultar para o fechamento do pacote).
-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.
-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.
-Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
-Siglas: STD = STANDARD | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (cheque / pix) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 11X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 4 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo ser quitados antes do embarque.
Opção 3 - 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 e condições sujeitos à alteração sem aviso prévio, 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 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 compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5. Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6. Em caso de cancelamento serão cobradas taxas e/ou penalidades de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
HOTEL CONFIRMADO »
20/03 a 25/03/22 - HOTEL LAGOS DE JUREMA TERMAS RESORT

https://juremaaguasquentes.com.br/institucional/611/lagos-de-jurema-termas-resort
Lagos de Jurema Termas Resort está localizado no município de Iretama, região central do Estado do Paraná e instalado em uma área de 340 ha,
onde emergem várias fontes de água termal a 42ºC e lama negra. Esse presente da natureza abastece todo o Resort: Piscinas, torneiras e chuveiros
de seu quarto. Na propriedade são cultivadas todas as hortaliças e parte das frutas, utilizadas na preparação dos pratos oferecidos nas refeições, e
são produzidos laticínios e derivados de carne suína. São 11 lagos que contribuem para a exuberância do cenário e a qualidade do meio.
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 recreacionistas 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 DO COMPLEXO JUREMA ÁGUAS QUENTES »
SERVIÇOS GERAIS
-Loja de Lembranças
-Quartos para Deficientes
-Aceita os principais cartões de crédito
-Serviço de limpeza diário
-Sala de Jogos
-Recepção 24 horas - Free Wifi
-Estacionamento Gratuito
RESTAURANTES E BARES
- Bar + Bar de Piscina
- Restaurante Buffet

SERVIÇOS PAGOS A PARTE
-Babá a Pedido
-SPA - Massagens a Pedido
-Embelezamento (corte de cabelo, unhas)
-Aluguel de bicicletas
-Berço disponível a pedido
-Roupão / Charrete / Andar a cavalo / Bebidas
EVENTOS E CONFERÊNCIAS
-Salas de Reuniões
-Centro de Conferências
-Auditório

BEM-ESTAR E ESPORTES
-Ginásio - Academia de ginástica gratuita
-Piscina Interna (coberta) e Externa
-Espaço Kids
-Campo de Ténis
-Mesa de Bilhar
-Sauna
-Parquinho
-Chimarródromo

PARTE AÉREA CONFIRMADA - LATAM 22 LUGARES LOC HMWDRZ »
20/03/22 - LA 3303 05:45 07:25 POA GRU (Porto Alegre / São Paulo)
20/03/22 - LA3504 08:55 10:10 GRU LDB (São Paulo / Londrina)
25/03/22 - LA3315 19:15 20:40 MGF GRU (Maringá / São Paulo)
25/03/22 - LA3473 22:05 23:50 GRU POA (São Paulo / Porto Alegre)
Franquias: Bagagem de mão = 10 kg e bagagem despachada = 23 kg.
Cia. Aérea, voos e horários sujeitos a alterações até a confirmação do bloqueio.
PARA A PARTE RODOVIÁRIA »
ÔNIBUS EXECUTIVO DE 40 LUGARES OU MAIS, para acima de 24 pessoas no grupo, com os devidos protocolos de segurança para os
passageiros, com distanciamento físico entre as poltronas, suportes com álcool 70% em gel, higienização dos calçados ao embarcar com tapete
sanitizante (a confirmar), 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. Entre 16 a 24 pessoas, será contratado um MICRO-ÔNIBUS de 30-32 lugares
com ar condicionado e porta malas de até 23kg por pessoa, com todos os protocolos, veículo legalizado e habilitado de acordo com as leis vigentes.
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.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL»
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 2 horas antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem aérea em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.

