DIVERSÃO NOS PARQUES
DO SUL DO BRASIL
Saída: 04/01/2021 - 10 dias - Excursão Rodo-Aérea
O sul do Brasil conta com os maiores (e melhores) parques de diversões do país.
Que tal embarcar neste roteiro e ter muitas histórias para contar?
Parques visitados: Unipraias, Beto Carrero, Alpen Park, Parque Terra Mágica Florybal e Snowland.

1º DIA – 04/Jan - Segunda - BELÉM / FLORIANÓPOLIS
Em horário determinado, apresentação no aeroporto de Val de Cans, para embarque com destino a Florianópolis. Chegada,
recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades individuais.
2º DIA– 05/Jan – Terça – FLORIANÓPOLIS (City tour) / BLUMENAU
Pela manhã, já com as malas prontas, sairemos para conhecer os quatro cantos da ilha de Santa Catarina. O passeio
começa pelo Centro Histórico e Mirante da Ponte Hercílio Luz, depois seguiremos ao Sul para conhecer o Morro das Pedras,
Mirante Sul da Ilha e Lagoa do Perí, continuamos o passeio pela Lagoa da Conceição, Praia da Joaquina, Praia Mole e Barra
da Lagoa, com parada para almoço (não incluso), ao Norte, visitaremos o Balneário de Jurerê com suas lojas, bares e praias.
Ao final do passeio, prosseguiremos viagem para Blumenau. Chegada e hospedagem. Restante do tempo livre.
3º DIA – 06/Jan – Quarta – BLUMENAU
– Parque Beto Carrero World
Após café da manhã, iremos ao Beto Carrero World (ingresso não
incluso), o maior parque temático da América Latina, com
atrações para crianças grandes e pequenas, como o Show Velozes
e Furiosos, com manobras radicais e impressionantes, o
Raskapuska que nos leva ao mundo da fantasia, e os radicais
como as montanhas russas Fire Whip e Star Montain, o Crazy
River, o Free Fall e a Big Tower, que provocam altas emoções aos
apaixonados por adrenalina. Ao final do dia, retorno ao hotel.
Noite livre para atividades opcionais a serem indicadas pelo guia.
4º DIA – 07/Jan - Quinta – BLUMENAU/BALNEÁRIO
CAMBORIU/BLUMENAU– Parque Unipraias
Após o café da manhã, seguiremos para Balneário Camboriú.
Iremos conhecer o Parque Unipraias (ingresso não incluso) e
curtir momentos de lazer e muita diversão. Entre as atrações,
tem o bondinho, que interliga três estações entre a orla de
Balneário Camboriú, sobe até o Morro da Aguada e desce até a
praia de Laranjeiras, a nova Fantastic Forest, a floresta secreta
onde encontramos simpáticos duendes, com casas interativas,
pontes, poço dos desejos e muita diversão. A aventura continua,
com o ZipRider, uma descida alucinante de 750 metros, a 60
km/h em meio à Mata Atlântica, sentado apenas em uma
moderna cadeirinha, e para completar o circuito radical, o famoso Youhooo, o maior trenó de montanha do mundo. Além
de tudo isso, você ainda pode aproveitar o Parque de Aventuras, com circuitos de Arvorismo Acrobático e trilhas suspensas
entre as copas das árvores, caminhadas sobre cabos de aço, tirolesas em meio a Mata Atlântica e tantas outras atrações.
Ao final do passeio, retorno para o hotel em Blumenau.

5º DIA – 08/Jan – Sexta – BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SERRA GAÚCHA
Pela manhã, saída com destino à Serra Gaúcha. Parada para almoço (não incluso) Chegada em Gramado prevista para a
noite. Recepção e hospedagem.
6º DIA – 09/Jan - Sábado - SERRA GAÚCHA - Tour em Canela + Parque Terra Mágica Florybal
Hoje teremos um dia light. Após o café da manhã no hotel,
sairemos para um city tour, para conhecermos os principais
atrativos de Canela, como: Cascata do Caracol (com tempo
para o passeio no teleférico), Catedral de Pedra e Mundo à
Vapor. Parada para almoço (não incluso). À tarde,
continuaremos o passeio pelo Parque Terra Mágica Florybal,
implantado em uma imensa área de florestas e vale, onde
aproveitaremos para tirar várias fotos na Terra dos
Dinossauros, o Espaço da Fé, a Aldeia dos Índios, o Cinema
7D e ainda para quem quiser experimentar um passeio no
Dino Móvel ou voar nas asas de um Pterodactilo, no Voo do
Dino e por último, não deixe de passar na loja da fábrica de chocolate Florybal, na saída do parque. No final do passeio,
retorno ao hotel. Noite livre.
7º DIA – 10/Jan - Domingo - SERRA GAÚCHA – Tour em Gramado + Alpen Park
Após o café da manhã, sairemos para um city tour em Gramado, onde
conheceremos a Fábrica de Chocolates, o Minimundo, o Lago Negro (com tempo
para passeio nos pedalinhos) entre outros atrativos. Em seguida, vamos conhecer
e nos divertir no Alpen Park, com seus 630 metros de descida de montanha em
trenó, em meio à natureza com vistas espetaculares. Viva também as emoções da
montanha russa Alpen Blizzard, única no Estado, do Cinema 4D, do Alpen
Interactive e da Tirolesa de tirar o fôlego! Ao final do dia, retorno ao hotel.

8º DIA – 11/Jan - Segunda - SERRA GAÚCHA - Parque Snowland
Pela manhã, saída para conhecer e se divertir no Snowland, o
primeiro e incrível parque de neve indoor das Américas. Ao
ingressar no parque, você transportara sua imaginação para um
charmoso vilarejo Alpino no sopé de uma montanha de neve. Um
lugar incrível, onde pessoas de todas as idades tem a oportunidade
de experimentar a sensação única de ver a neve. Ao todo o parque
oferece mais de 30 atividades para todas as idades, incluído
esportes de neve, diversão glacial com animais mecatrônicos, vilarejo alpino, lojas e muito mais. No Snowland a diversão e
a neve são garantidas. Ao final do dia, retorno ao hotel.
9º DIA – 12/Jan – Terça - SERRA GAÚCHA/PORTO ALEGRE
Pela manhã saída com destino a Porto Alegre. Na chegada, faremos uma parada para almoço em uma churrascaria (não
incluso), em seguida faremos um breve city tour para conhecer os principais atrativos turísticos da cidade. Ao final do
passeio, hospedagem. À noite, confraternização da viagem em um dos restaurantes Applebee´s (bebidas não inclusas).
10º DIA – 13/Jan - Quarta - PORTO ALEGRE/BELÉM
Manhã livre para arrumar as malas e fazer os últimos preparativos para a viagem de retorno a Belém. Em horário
determinado, traslado ao aeroporto, após muita diversão no sul do Brasil.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS e ATÉ A PRÓXIMA VIAGEM.

SERVIÇOS INCLUSOS:
• Transporte rodoviário de Florianópolis a Serra Gaúcha em Veículo de turismo luxo, com ar condicionado e toalete;
• Seguro de viagem;
• Hospedagem com café da manhã em hotel 3* ou 4*;
• Acompanhamento de guia especializado a partir de Belém para grupo mínimo de 20 pessoas;
• Passeios descritos no programa
• 1 Jantar Valevede;
• Brinde Valeverde;
• A Garantia e a Qualidade do Padrão Valeverde.
•

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS:
• Passagem aérea no trecho Belém/ Florianópolis # Porto Alegre/ Belém;
• Acesso a Sala Vip da Valeverde Turismo, no aeroporto de Belém;
• Ingressos para shows, parques, passeios de trem, de bugre, etc...;
• Alimentação e bebidas em geral, que não constem como inclusas no programa;
• Passeios locais opcionais;
• Despesas de caráter pessoal;
• Todo e qualquer extra que não esteja expressamente indicado como incluído no Programa.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• 09 noites em hotéis;
• Horário de entrada nos hotéis 14:00h e saída as 12:00h;
• Favor ler o CONTRATO que rege a compra do PRODUTO VALEVERDE.
• A VALEVERDE TURISMO reserva-se o direito de alterar a ordem da programação e horários, caso necessário, para o bom
andamento da excursão.
• Não deixe de participar da reunião do grupo antes da viagem. Confirme a data com seu consultor.
• As alterações dos voos inicialmente informados são de completa responsabilidade da cia aérea.
• Valores sujeitos a alteração de acordo com política econômica do país.
Valor Por Pessoa (Parte Terrestre)
SGL

DBL

TPL

CHD(6 a 11 anos)

INF (2 a 5 anos)

6.156,00

3.621,00

3.438,00

2.897,00

1.810,00

Forma de Pagamento
- À vista
- Entrada + 9x no cartão de crédito;

