RÉVEILLON EM SÃO LOURENÇO DO SUL - COSTA DOCE - CAMINHO POMERANO E PELOTAS
PARA UM ANO ATÍPICO UM FINAL DE ANO DIFERENTE A BEIRA DA LAGOA DOS PATOS - SOL - PRAIA - TURISMO RURAL NO CAMINHO POMERANO - CAMINHO FARROUPILHA E A CIDADE PATRIMONIAL DE PELOTAS
COM JANTAR DE REVEILLON EM LUGAR ESPECÍFICO PARA O GRUPO COM MÚSICA AO VIVO + ALMOÇO CAMPEIRO COM ASSADO NA ESTACA + ALMOÇO TÍPICO POMERANDO E MUITO MAIS.
30/12/20 a 03/01/2021 - 5 DIAS / 4 NOITES - VIAGEM EM ÔNIBUS EXECUTIVO DE TURISMO COM GUIA DESDE PORTO ALEGRE/RS E GUIAS LOCAIS NOS DESTINO

SOBRE OS DESTINOS » A Costa Doce reúne a beleza arquitetônica da imigração ibérica em uma região tocada pela imensidão das águas lagunares e pela
costa oceânica, destino de Sol e Praia consagrado por gaúchos, uruguaios e argentinos. Com o Pampa, foi cenário da Revolução Farroupilha - o mais longo
conflito armado do Brasil, que durou 10 anos. Descendentes dos imigrantes germânicos diversificam a oferta com os roteiros coloniais e o Caminho Pomerano,
em paisagens de rara beleza e forte identidade cultural. A arquitetura e as praias doces e salgadas são o tesouro da Costa Doce. São Lourenço do Sul, com
quase 50 mil hab., é uma cidade arborizada e com ruas largas, é um belo balneário às margens da Laguna dos Patos ou Lago dos Patos, a maior laguna da
América do Sul, com grande colônia alemã, e está localizada na região turística Costa Doce com belíssimas praias, de águas calmas e limpas, são sombreadas
por figueiras, plátanos e coqueiros. A cultura dos povos alemão, pomerano, português e africano, principais formadores da população lourencianas, tornam a
hospitalidade local única e enriquecem a culinária local, na qual destacam-se os pratos com peixes, o caldo lourenciano e o peito de ganso defumado. Tem como
principal roteiro turístico o Caminho Pomerano, bem como pontos de visitação da Rota Caminho Farroupilha, além de atrações como os passeios de escuna pela
belíssima laguna, prática de esportes náuticos e opções de lazer pela orla da praia e interior do município. Pelotas, cidade gaúcha das charqueadas e dos
casarões históricos, fica a 70 km de São Lourenço do Sul e do ladinho da cidade de Rio Grande, o primeiro povoamento fundado pelos portugueses no Rio
Grande do Sul, também tem praias de água doce, com destaque para a praia do Laranjal, banhada pela Lagoa dos Patos.

PARA A SUA MELHOR EXPERIÊNCIA »
GRUPO DE ATÉ 36 PESSOAS em ônibus executivo de turismo de 42 lugares. Para garantirmos a segurança dos passageiros, adotamos junto a empresa de
ônibus, um rigoroso protocolo de segurança com instalação de suportes com álcool 70% em gel, tapete para a higienização dos calçados ao embarcar, aparelho
para aferição da temperatura, uso obrigatório de máscaras, limpeza com produtos específicos em todas superfícies dos ônibus e higienização com peróxido de
hidrogênio entre as viagens, serviços de bordo como água em copo descartável totalmente higienizado, guia que acompanha o grupo devidamente testado 72
horas antes da viagem contra o vírus.
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 »

30/12/20 (1º Dia, Quarta) PORTO ALEGRE / CRISTAL / SÃO LOURENÇO DO SUL (205 km): Apresentação às 10:00 no ponto de embarque,
estacionamento Haudy Park, em frente da Rodoviária para a saída do Grupo às 10h30 (vide pontos outros pontos de embarque e horários ao final da
programação) em direção ao sul do Estado, parando em torno das 13h00 na cidade de Cristal no Parodourocristal para refeições (não incluídas).
Posteriormente continuação da viagem para a cidade de São Lourenço do Sul, onde a chegada será em torno das 15h00 diretamente ao hotel para
acomodação. Restante do tempo livre para aproveitar a praia, conhecer a cidade, e à tardinha/noite sugerimos jogar uma partida de Boliche no
Restaurante Tropicalis, onde podem aproveitar para jantar (não incluído). Hospedagem.
31/12/20 (1º Dia, Quinta) SÃO LOURENÇO DO SUL - ROTEIRO DO VIOLINO A ESTÂNCIA - FAZENDA DO SOBRADO + JANTA DE RÉVEILLON:
Café da manhã no hotel e tempo livre até as 11h00 para traslado ao píer de embarque na desembocadura do Rio São Lourenço na Lagoa dos Patos
para embarcar numa escuna para navegando em direção da cidade, acompanhado de um violinista tocando músicas campeiras, entre outras. Ao
finalizar a navegação desembarque e curta caminhada em direção à Fazenda do Sobrado - este que pertenceu a família do General Bento e fez parte
da minissérie a Casa das 7 Mulheres, faremos uma visita interna ao casarão, caminhada pela fazenda e almoço campeiro gaúcho incluído (com
bebidas) - Churrasco na Estaca com acompanhamento. A Fazenda do Sobrado possui um resgate cultural através da arquitetura e da Epopeia
Farroupilha. Ao término do almoço retorno ao hotel para tempo livre. À noite JANTAR DE RÉVEILON TIPO BUFÊ (bebidas não inclusas) no
Restaurante Tropicalis, com música ao vivo e decoração especial de ano novo. À meia noite brinde com espumantes (1 garrafa para 2 pessoas)
oferecido pela operadora ANDES TURISMO, para receber o ano com muitas vibrações positivas. Retorno ao hotel oportunamente. Hospedagem.
01/01/21 (3º Dia, Sexta) SÃO LOURENÇO DO SUL - CAMINHO POMERANO: Café da manhã no hotel e livre até as 11h00, horário de saida para
explorar um roteiro de turismo rural, que o município de São Lourenço do Sul fomenta, foi implantado entre 2005 e 2007, por iniciativa do governo
municipal, com o objetivo de valorizar a zona rural e os aspectos culturais da imigração pomerana (da antiga Prússia, norte da Alemanha e Polônia
entre o Mar Báltico) que se instalou junto a Serra dos Tapes. O Roteiro de Turismo Rural Caminho Pomerano é composto por seis pontos com
animação turística, quatro pontos a observar e sem animação turística, uma propriedade colaborativa, além de quatro pontos de visitação opcionais.
Para o grupo está reservada a visita de Três propriedades rurais de mais fácil acesso com estrada asfaltada até a porteira das fazendas, onde
haverá descida do ônibus da excursão e curta caminhada até os locais. O Caminho Pomerano será acompanhado com guia local, almoço típico
pomerano incluído (sem bebidas) na Casa de Schimier com encenação da noiva que se casa de preto nessa cultura. Ao final das visitas, retorno
ao hotel em torno das 16h00 em diante. Restante do tempo livre para caminhada na praia, relax na piscina etc. Jantar livre (não incluído). Hospedagem.
02/01/21 (4º Dia, Sábado) SÃO LOURENÇO DO SUL / PELOTAS / TURUÇU / SÃO LOURENÇO DO SUL (190 km ida/volta): Café da manhã no
hotel e as 09h00 saida para explorar, conhecer ou rever a cidade de Pelotas, acompanhado de guia local que nos guiará pelos principais pontos da
cidade. Primeiramente visita da Charqueada de São João (com ingresso incluído - sujeito a reabertura por causa da pandemia), posteriormente a
visita interna ou externa, vamos conhecer, de forma panorâmica, a Praia de Laranjal, e logo seguimos ao centro, passando pelo Parque e Museu da
Baronesa, Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, os Casarões do centro, a Igreja Anglicana ou Igreja Cabeluda. Parada para almoço ou
lanche incluído (sem bebidas) no Picanha Express e posteriormente visita do Mercado Central para provar os doces deliciosos de Pelotas. A
continuação já retornando, visita da loja da fábrica da Confeitaria Berola (Doces Finos de Pelotas) para conhecer mais sobre o produção de variados
doces e possível degustação (sujeito a confirmação por causa da pandemia). Retorno a São Lourenço do Sul em torno das 15h30, passando e parando
em Turuçú para visitar a Casa da Pimenta e na fábrica do Chopp 35, mesmo do Café 35 de Pelotas. Chegada ao hotel em torno das 17h30. Restante
do tempo livre. Hospedagem.
03/01/21 (5º Dia, Domingo) SÃO LOURENÇO DO SUL - MANHÃ LIVRE // SÃO LOURENÇO DO SUL / PORTO ALEGRE (208 km): Café da manhã
no hotel e toda a manhã livre até a hora do check out - 13:00. Sugerimos caminhar pelo calçadão, visitar uma das praias (Ondinas, Barrinha), encontro
das águas do Rio São Lourenço com a Lagoa dos Patos, aproveitar a piscina do hotel. Saída com almoço (não incluído) no Restaurante e
Churrascaria Casa Nostra e ao término do almoço, em torno das 14h30, viagem de retorno a Porto Alegre e outros destinos (outros pontos de
desembarque). No trajeto possibilidade (sujeito a reabertura por causa da pandemia) de parada na loja da Vinícola Laurentia, que fica a menos de
300 m da BR no município de Barra do Ribeiro (52 km da Rodoviária de Porto Alegre) para conhecer o estabelecimento, onde casou-se a irmã da
Uber Model Gisele Bündchen, comprar vinhos etc. Posteriormente continuação da viagem de retorno a Porto Alegre e demais destinos para
desembarque. Chegada a partir das 18h00. FIM DOS SERVIÇOS.

RÉVEILLON EM SÃO LOURENÇO DO SUL - COSTA DOCE - CAMINHO POMERANO E PELOTAS
30/12/20 a 03/01/2021 - 5 DIAS / 4 NOITES - COM GUIA DESDE PORTO ALEGRE/RS E GUIAS LOCAIS NOS DESTINO

SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Ônibus Leito Total de 42 lugares com 1 motorista especializado no roteiro, seguindo os protocolos de segurança.
-Kit de serviço de bordo especial de bordo somente no primeiro dia embalado individualmente, e água em copos refrigerados para os demais dias.
-04 Noites de hospedagem no Hotel das Figueiras, em apto standard, de ótima localização em São Lourenço do Sul/RS.
-04 Cafés da manhã tipo Bufê, em área e horário específico para o grupo, no restaurante do hotel (servidos no quarto será cobrado adicional).
-Passeio de Escuna pelo Rio São Lourenço desde a desembocadura da Lagoa dos Patos em direção do centro da Cidade.
-Violinista durante o percurso da escuna tocando músicas tradicionais gaúchas, entre outras, acompanhado de guia local. Projeto do Violino a Estância.
-Visita guiada interna da Fazenda do Sobrado, caminhada curta guiada pela fazenda, em São Lourenço do Sul/RS.
-Churrasco típico gaúcho - assado na estaca com acompanhamento de saladas entre outros (Com bebidas) na Fazenda do Sobrado.
-Show de músicas e danças Gaúchas durante o almoço na Fazenda do Sobrado, resgate da cultura tradicional gaúcha.
-JANTAR DE RÉVEILLON (sem bebidas) no Restaurante Tropicalis com música ao vivo, decoração especial e brinde.
-Tour com o ônibus da Excursão pelo Caminho Pomerano com guia local para visitar 3 propriedades rurais.
-Almoço Típico Pomerano (sem Bebidas) num restaurante do Caminho Pomerano para degustar a gastronomia pomerana.
-Visita guiada da Charqueda São João com ingresso, tour panorâmico da cidade e do Mercado Central de Pelotas/RS.
-Almoço ou lanche incluído (sem bebidas) no restaurante e Lancheria Picanha Express de Pelotas.
-Visita da loja de Fábrica Confeitaria Berola para conhecer mais sobre os deliciosos doces de Pelotas.
-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
-Seguro de viagem Nacional com o valor da cobertura a informar.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-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 - CONFORME TIPO E VISTA DO APTO » (o hotel não disponibiliza apto triplo)
APTO DUPLO STANDARD TÉRREO - VISTA PATIO/ESTACIONAMENTO: R$ 2.780,00 com meia pensão e Jantar (sem bebidas) de Réveillon incluso + taxas/impostos.
APTO SINGLE STANDARD TÉRREO - VISTA PATIO/ESTACIONAMENTO: R$ 3.660,00 com meia pensão e Jantar (sem bebidas) de Réveillon incluso + taxas/impostos.
Disponibilidade: 05 aptos
APTO DUPLO STANDARD VISTA PISCINA 2º ou 3º ANDAR C/ELEVADOR: R$ 2.960,00 com meia pensão e Jantar (sem bebidas) de Réveillon incluso + taxas/impostos.
APTO SINGLE STANDARD VISTA PISCINA 2º ou 3º ANDAR C/ELEVADOR: R$ 3.890,00 com meia pensão e Jantar (sem bebidas) de Réveillon incluso + taxas/impostos.
Disponibilidades: 08 aptos no 2º andar e 05 aptos no 3º andar

POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)Valor calculado para mínimo de 24 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)O hotel não dispõe o Apto triplo para passageiros Adultos (casais ou duplo/a de amigos/as, bem como parentes) para evitar aglomeração e melhor acomodação.
e)Disponível somente de 1 Apto Triplo para o grupo, especialmente para família com filhos/as com o mesmo valor do Duplo, dependendo da idade.
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 estar 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.
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.
HOTEL CONFIRMADO / BLOQUEADO » 30/12 a 03/01/21 - São Lourenço do Sul - Hotel das Figueiras - http://hoteldasfigueiras.com.br
SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »
-O hotel poderá 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 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.
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: 10:00 - saída 10:30 do Estacionamento Haudy Park, em frente a Rodoviária Central de POA/RS.
Apresentação para embarque, no mínimo 30 min. antes do horário de partida, por se tratar de viagem em grupo e para atender os protocolos.

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$ 100,00 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 ↔ https://spazzinitur.com.br/frota/ ↔ »

Desejamos uma excelente experiência de viagem!

