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GUARAQUEÇABA - PR 
17 a 18 Maio 2014 

Saída: 17/05/2014         Retorno: 18/05/2014 
Embarque: Rua Brigadeiro Franco, em frente ao Shopping Curitiba. 

1º DIA: Curitiba/ Paranaguá: Embarque às 07h00min em ônibus executivo para turismo completo, com 
destino à Paranaguá com chegada prevista em Paranaguá as 09h00minh. Embarque previsto as 09:30h 
no barco com destino à Guaraqueçaba. 
Chegada prevista às 12h00min. Hospedagem no Hotel Guarakessaba categoria turística. Almoço com 
frutos do mar (incluso). À tarde faremos um passeio na Fundação O Boticário e reserva Natural do Salto 
Morato - uma queda D´água de 130 metros de altura com água cristalina, com caminhada e banho na 
piscina. 
Natural. Retorno ao hotel no final da tarde. Noite livre. 
  
2º DIA: Paranaguá/Curitiba: Após o café da manhã, faremos passeio visitando os pontos turísticos 
principais de Guaraqueçaba. Após o almoço (incluso). Retorno à Paranaguá com chegada prevista por 
volta das 15h00min em Paranaguá, Onde embarcamos no ônibus e seguiremos para Curitiba. Chegada 
prevista para as 18h00min. Desembarque onde encerramos nossos serviços. 
  
IMPORTANTE: 
Levar: Roupa de banho, toalha  de praia, protetor solar, boné, repelente, óculos de sol. 
  
Valor por pessoa aptos duplos:  SÓCIO: R$ 360,00 

      NÃO SÓCIO: R$ 385,00  
 
Os preços dos pacotes estão sujeitos às alterações sem prévio aviso. 
  
Inclui ao preço: Transporte em ônibus de Turismo Curitiba / Paranaguá / Curitiba, Travessia de barco 
Paranaguá/Guaraqueçaba / Paranaguá, 01 pernoite com café da manhã, 03 refeições, transporte e 
ingresso para a Reserva Natural do Salto Morato, serviços de guia de turismo, serviço de bordo 
e  assistência seguro viagem. 
  
Exclui ao preço: Bebidas, refeições, telefonemas, lavanderia, taxas diversas, extras de caráter 
pessoal  e outros que não constem como inclusos. 
  
Atenção: A ordem, os horários e itinerários poderão ser alterados, para melhor aproveitamento da 
excursão. 
 
OBS: por exigência da ANTT e DER, os passageiros deverão estar portando. Carteira de identidade 
original para viajar. 
 


