Operadora de Viagens e Turismo LTDA.
ÁGUAS DO VERÊ TERMAS RESORT-445 km CURITIBA
SEU OBJETIVO É OFERECER DESCANSO E BEM ESTAR.
www.aguasdovere.com.br
SAÍDA: 25/05/14

RETORNO: 28/05/14

EMBARQUE: Na Rua Brigadeiro Franco, em frente ao Shopping Curitiba
1º DIA- 25/05/14 CURITIBA – TERMAS DO VERÊ – saída às 07:00 horas da manhã em ÔNIBUS LD LEITO
TURISMO equipado com som ambiente, mantas, travesseiros, TV, DVD, serviços de bordo, seguro, com destino às
Termas do Verê. Almoço em trânsito (opcional). Chegada prevista às 15:00 horas, recepção e hospedagem com
regime de pensão completa (café, almoço e jantar). O restante da tarde é livre para conhecer a estrutura de lazer do
hotel, à noite teremos uma programação organizada pele equipe do hotel. Verê possui uma infraestrutura de lazer com
muita diversão e conforto, com piscinas termais, circuito interno de hidromassagem inédito do Paraná, o maior
toboágua do Paraná com 88metros e 40 metros de kamikaze, bar e piscina interna, parque aquático com lanchonetes,
academia, quadra de areia e futebol suíço, boliche eletrônico opcional, sala de jogos, sinuca, pebolim, tênis de mesa,
sala de recreação, trilha ecológica na mata nativa.
Durante duas noites teremos baile dançante e jantar com musica ao vivo.
2º DIA-26/05/14 TERMAS DO VERÊ – Após café da manhã livre para aproveitamento de toda estrutura de lazer que
esse maravilhoso hotel oferece. À noite programação com a equipe de monitores do hotel.
3º DIA-27/05/14 TERMAS DO VERÊ – Após café da manhã, atividades programadas com a equipe de monitores do
hotel. À noite teremos uma programação direcionada pela a equipe de monitores do hotel.
4º DIA-28/05/14 –CURITIBA – manhã livre para curtir um pouco mais o complexo de águas termas. Após o almoço,
com as bagagens, iniciaremos nossa viagem de retorno à Curitiba com parada para lanche em trânsito (opcional).
Chegada prevista às 21:30horas no mesmo local de embarque, quando daremos por encerrado nossos serviços.
PREÇO POR PESSOA EM APTO DUPLO:
SÓCIO: R$ 950,00
NÃO SÓCIO: R$ 998,00
FORMA DE PAGAMENTO: Entrada para Março + 03 vezes s/juros no cheque.
INCLUSO AO PREÇO: Transporte em ÔNIBUS LEITO TURISMO, 03 pernoites com regime de pensão completa (café,
almoço e jantar) serviço de bordo, seguro viagem, bolsa, guia acompanhante, água e refrigerante para ida e volta.
EXCLUI AO PREÇO: Bebidas, telefonemas, lavanderia, taxas de visitações, extras de caráter pessoal e que não
constam como inclusos.
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