
 

 

  

 

 
PRATAS THERMAS  –  SÃO CARLOS/SC – 552 Km de Curitiba 

 www.pratasthermas.com.br 
 
EMBARQUE: 
DATA: 13/05/2019 – 07HS00 
LOCAL: Rua Brigadeiro Franco – Em frente ao  Shopping Curitiba 
 
RETORNO: 
DATA: 17/05/2019 -  Após café da manhã. 
PREVISÃO DE CHEGADA A CURITIBA: 20hs00. 
DESEMBARQUE: No mesmo local do embarque. 
 
ITENS INCLUSOS 
-Transporte em ônibus especial para Turismo, contendo ar condicionado, TV e DVD. 
-Apoio/Guia acompanhante;  
-Seguro Viagem 
-Lanche a Bordo 
-04 noites de hospedagem no Pratas Thermas, com 04 cafés da tarde, 04 jantares e 04 cafés da manhã  e 03 
almoços, sendo 02 no Hotel e 01 em Ametista do Sul-RS 
-Liberdade para desfrutar de toda a infra-estrutura do Hotel, bem como participar de todas as atividades 
programadas.  
-Passeio a Ametista do Sul com almoço incluso (+- 70 km) – PROGRAMAÇAO EM ANEXO. 
 
NÃO INCLUSO: refeições em trânsito; telefonemas; bebidas e demais itens que não constem entre os 
inclusos. 
 
PREÇO POR PESSOA: 
DUPLO/CASAL:       TRIPLO: 
SÓCIO:           R$ 1.590,00    SÓCIO:           R$ 1.490,00 
NÃO SÓCIO: R$ 1.650,00    NÃO SÓCIO: R$ 1.550,00 
 
SINGLE (individual): 
SÓCIO:           R$ 1.810,00 
NÃO SÓCIO: R$ 1.890,00 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
À vista em espécie ou cheque 
Parcelado em até 05 vezes com cheques pré-datados (a partir de Fevereiro) 
 
O QUE LEVAR: Trajes para as atividades noturnas; roupas e calçados leves para caminhadas; protetor 
solar; roupas para banho nas piscinas. 

 
RESERVAS: TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM NILDA  -  FONE: 3013-2677 / 3224-2367 



 

 

  

 

 
ANEXO 

 
PASSEIO A AMETISTA DO SUL – HORARIO PREVISTO PARA SAIDA DO HOTEL:  08H00. 

VISITAS 

IGREJA SÃO GABRIEL, revestida com mais de 40 toneladas de pedra ametista;  

PIRÂMIDE ESOTÉRICA na praça central; 

INDÚSTRIA PROCESSADORA DE PEDRAS (LP). Local onde é feito o processo de 
transformação dos geodos (do corte ao acabamento final);  

VINÍCOLA AMETISTA, vinícola com degustação de vinhos, sucos e frios; 

GARIMPO EM ATIVIDADE BELVEDERE com galerias de aproximadamente 200 metros de 
profundidade; (esse passeio é feito na Belvedere mina). 

SHOPPING DAS PEDRAS, (12 lojas com uma variedade de joias, semi-jóias e artesanatos, 
fabricados pelos artesões que expõem e vendem a mercadoria no local); 

AMETISTA PARQUE MUSEU com mais de 1.500 exemplares distintos de pedras e mirante com 
vista para outros garimpos e passeio motorizado dentro de uma galeria desativada; 

PASSEIO COM O TRENZINHO DAS PEDRAS é um passeio diferenciado e com muita diversão, 
onde o guia explicará desde origem do município até os dias de hoje, e para descontrair durante o 
passeio o guia animará o grupo com muitas musicas enquanto nossos turistas conhecem a 
cidade. 

 Almoço no restaurante subterrâneo;  

17h 30min – Término dos passeios; 

OBSERVAÇÃO: poderá ocorrer alguma mudança na ordem das visitas, mas se caso 
acontecer com certeza será para melhor atende-los. 

INCLUSO: Serviços de guia local durante todo o percurso acima, inclui também todas as entradas 
aos locais visitado, 1 almoço no restaurante subterrâneo (as bebidas não estão inclusas).  


