DELÍCIAS DO SUL COM FOZ
Saída: 04/07/2021 – 15 dias
Visitaremos as principais cidades e atrações da região Sul.
Canela, Gramado, Parque Snowland, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Florianópolis,
Balneário Camboriú, Parque Unipraias, Blumenau, Parque Beto Carrero, Curitiba e Foz do Iguaçu.
1º DIA – 04/Jul – Dom - BELÉM/PORTO ALEGRE
Em horário determinado, apresentação no aeroporto de Val de Cans, para embarque com destino a Porto Alegre. Recepção no
Aeroporto Internacional Salgado e traslado para o hotel. Restante do tempo livre.
2º DIA – 05/Jul – Seg – PORTO ALEGRE/GRAMADO
Após o café da manhã, sairemos para um city tour Panorâmico, para conhecermos os principais atrativos de Porto Alegre, como:
A Estação Central do Metrô , Prefeitura Municipal, Fonte Talavera, Mercado Público, Praça da Matriz, Palácio Piratini, Assembleia
Legislativa, Teatro São Pedro, Catedral Metropolitana, Casa de Cultura Mário Quintana, Usina do Gasômetro, Largo dos
Açorianos, Ponte de Pedra, Parques da Harmonia, Marinha do Brasil, Farroupilha (Redenção) e Parcão, Calçada da Fama. Em
seguida, traslado para a Serra Gaúcha.
3º DIA – 06/Jul – Ter - GRAMADO OU CANELA (Tour Gramado e Canela)
Após o café da manhã, sairemos para um city tour, para conhecermos os principais atrativos de Gramado e Canela, como: Lago
Negro, Cascata do Caracol (teleférico), Catedral de Pedra, Mundo à Vapor. À tarde, continuação do passeio pela Fábrica de
chocolates, minimundo entre outros atrativos turísticos. À noite, JANTAR VALEVERDE.
4º DIA – 07/Jul – Qua - GRAMADO OU CANELA (Circuito da Uva e do Vinho: Carlos Barbosa/ Garibaldi/ Bento Gonçalves)
Após o café da manhã, faremos o Circuito da Uva e do Vinho, caracterizado por belezas naturais e um clima permanente de festa,
com tempero alegre das marcantes tradições italianas. Após o
almoço (não incluso), visitaremos algumas vinícolas, onde
poderemos degustar vinhos de excelente qualidade. Caso esteja funcionando, uma parte deste passeio será feito de trem –
“Maria Fumaça” – (ingresso não incluso). Ao final do passeio, retorno ao hotel. Noite livre.
5º DIA – 08/Jul – Qui - GRAMADO OU CANELA / FLORIANÓPOLIS
Após café da manhã, saída com destino a Florianópolis. Parada para o almoço (não incluso), após o almoço prosseguiremos nossa
viagem. Chegada em Floripa prevista para noite e hospedagem. Restante do tempo livre.
6º DIA – 09/Jul – Sex - FLORIANÓPOLIS (City Tour e Tour De Praias)
Após o café da manhã, faremos um “tour” de dia inteiro ao redor da Ilha, visitando suas praias, a famosa Lagoa da Conceição,
Praia da Joaquina e Jurerê Internacional. Ao final do dia, retorno ao hotel. Noite livre. Sugerimos aproveitar a noite de Floripa
em algum point da cidade.
7º DIA- 10/Jul – Sáb - FLORIANÓPOLIS /BALNEÁRIO CAMBORIÚ OU BLUMENAU
Pela manhã, seguiremos viagem com destino a Blumenau. No percurso, faremos uma parada para conhecer uma das praias mais
bonitas do litoral catarinense, Balneário Camboriú, onde também está localizado o Parque Unipraias. À tarde, seguiremos para
Blumenau. Na chegada, se der tempo, faremos um breve passeio para conhecer os principais atrativos turísticos de Blumenau.
Noite livre. Sugerimos como opcional jantar em um restaurante típico alemão.
8º DIA – 11/Jul – Dom - BLUMENAU (Beto Carrero)
Após café da manhã, sairemos para o “Beto Carrero World” (ingresso não incluso), o maior Centro de Lazer da América Latina,
localizado no Balneário de Penha, na Praia de Armação. Retorno ao hotel no fim do dia. Noite livre.
9º DIA – 12/Jul – Seg - BLUMENAU / CURITIBA
Manhã livre. Após almoço (não incluso), saída com destino Curitiba. Chegada ao hotel e restante do dia livre.

10º DIA – 13/Jul – Ter - CURITIBA (City tour)
Após café da manhã, visitaremos os principais pontos turísticos de Curitiba: Jardim Botânico, Palácio do Governo, Centro Cívico,
Relógio das Flores, Catedral, Alto da Rua XV (bairro nobre), Ópera do Arame, Parque Tanguá etc. À noite, sairemos para o bairro
Santa Felicidade, conhecido por sua variedade gastronômica, jantar não incluso.
11º DIA – 14/Jul – Qua - CURITIBA/ MORRETES/ CURITIBA
Pela manhã, saída para um Passeio de Trem pela Serra do Mar até Morretes (ingresso não incluso). Início da viagem pela
fantástica e centenária Estrada de Ferro, para admirar os encantos da Serra do Mar, cruzando pontes, viadutos, vales, gargantas
e túneis escavados em rochas sólidas. Tempo livre para almoço (não incluso) e breve passeio em Morretes. Ao final do passeio,
retorno a Curitiba.
12º DIA – 15/Jul – Qui - CURITIBA / FOZ DO IGUAÇU
Após café da manhã, saída com destino a Foz do Iguaçu. Paradas programadas para alimentação. À noite, chegada e
hospedagem.
13º DIA – 16/Jul – Sex - FOZ DO IGUAÇU (Cataratas Brasileiras + Hidrelétrica de Itaipu)
Após café da manhã, visita às Cataratas Brasileiras - um espetáculo de singular beleza - considerada uma das 7 maravilhas do
mundo. Um conjunto de 275 saltos que lançam 170 milhões de metros cúbicos de água por minuto. Aproveite para fazer “O
Macuco Safari”, um passeio radical e inesquecível (não incluso). Tempo para almoço (não incluso). À tarde, visitaremos a maior
hidrelétrica do mundo, Itaipu - fantástica obra de Engenharia que emprega a mais avançada tecnologia. Retorno ao hotel e
restante do tempo livre.
14º DIA – 17/Jul – Sáb - FOZ DO IGUAÇU / CIUDAD DEL ESTE / FOZ DO IGUAÇU
Pela manhã, saída, em ônibus local, para atravessar a Ponte da Amizade sobre o Rio Paraná e conhecer Ciudad del Este (Paraguai)
com seu comércio variado. Retorno a Foz à tarde. À noite, sugerimos sair para jantar e assistir um show latino americano na
Churrascaria Rafain ou visitar os Cassinos de Puerto Iguazú.
15º DIA – 18/Jul – Dom - FOZ DO IGUAÇU/ BELÉM
Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Foz para embarque de volta a Belém, após desfrutarmos das Delícias do Sul
do Brasil com Foz.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS e ATÉ A PRÓXIMA VIAGEM.
SERVIÇOS INCLUSOS:
✓ Traslado aeroporto / hotel/ aeroporto;
✓ Receptivo em trecho interno em ônibus de turismo luxo, com ar condicionado;
✓ Hospedagem com café da manhã em hotel 3* ou 4*;
✓ Passeios descritos no programa;
✓ Seguro de viagem;
✓ 01 Jantar Valeverde
✓ Acompanhamento de guia de turismo desde Belém para Grupo mínimo de 20 pessoas;
✓ Brinde Valeverde;
✓ A Garantia e a Qualidade do Padrão Valeverde.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

SERVISOS NÃO INCLUSOS:
Passagem aérea no trecho Belém/ Porto Alegre # Foz do Iguaçu/ Belém;
Acesso a Sala Vip da Valeverde Turismo, No Aeroporto Internacional 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:
14 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.
✓ Valores sujeitos a alteração de acordo com política econômica do país.
✓ As alterações dos voos inicialmente informados são de completa responsabilidade da Cia aérea.

Valor Por Pessoa (Parte Terrestre)
SGL

DBL

TPL

CHD(6 a 11 anos)

INF (2 a 5 anos)

8.804,00

5.179,00

4.686,00

4.143,00

1.553,70

Formas de pagamento:
- Á vista;
- Entrada + 9 vezes no Cartão de Crédito.
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