ITÁ THERMAS - V. SEMANA DA ALEGRIA
Saída : 20 de NOVEMBRO de 2022 - 05 dias (AF)

ITÁ THERMAS - V SEMANA DA ALEGRIA
Saída: 20/11/2022
Retorno: 25/11/2022

5 dias, 04 pernoites

1º DIA – 20/11/2022 - domingo – CAXIAS DO SUL / ITÁ
Às 23:30 horas, iniciaremos nossa viagem com destino a Itá. Parada para lanche (não incluso)
durante o trajeto em horário a combinar. Noite em trânsito. Chegada prevista ao hotel para às
07:00 horas do dia 22.
1º, 2º, 3º e 4º DIAS – 21 a 24/11/2022 – ITÁ
Durante a V SEMANA DA ALEGRIA teremos uma programação diferenciada onde poderemos
pela 5ª vez reencontrar amigos e festejar, teremos baile todas noites (baile a fantasia, baile
Havaiano e baile gaúcho) , Show de humor e muito mais, além de todo o complexo moderno e
aconchegante do Resort que conta com uma estrutura completa de gastronomia, esportes e
lazer. O resort tem vista para o lago de Itá, proporcionando uma imagem inesquecível e
momentos únicos. O balneário conta com 6 piscinas externas e 2 internas exclusivas para
hóspedes, todas elas com água termal direto da fonte. Durante o dia, as atividades continuam,
sendo elas: caminhadas, hidroginástica, tirolesa (opcional), arborismo (opcional), city tour
(opcional), passeio de barco (opcional) e muito mais. Tudo isso com uma dinâmica programação
da equipe de recreação.
5º DIA – 25/11/2022 - sexta-feira – ITÁ / CAXIAS DO SUL:
Após o café da manhã, em horário a combinar, iniciamos nossa viagem de regresso para
Caxias do Sul. Chegada prevista para às 18:00 horas.
___________________________________________________________________________

INCLUSO:
- Ônibus Leito;
- 4 pernoites com todas as refeições inclusas (sem bebidas*), em hotel categoria resort: café da
manhã, almoço, chá da tarde e jantar (água e refrigerante serão servidos durante o almoço e
jantar);
- Programação especial do evento com 1 camiseta para cada hóspede;
- Seguro viagem;
- Serviço de bordo;
- Guia acompanhante da agência durante toda a viagem.
NÃO INCLUSO:
- Gastos pessoais, bebidas extras, atividades opcionais e itens não mencionados acima;
_____________________________________________________________________________
__________
INVESTIMENTO POR PESSOA:
- Apartamento duplo ou triplo: R$ 2.450,00
- Apartamento Single: R$ 3.090,00
*Crianças até 06 anos acompanhadas de dois adultos no mesmo apto, free.
*Crianças a cima de 06 anos pagam valor integral.
* 05% de desconto para pagamento a vista;
* Parcelamento com cartão de crédito em até 3x sem juros, para parcelamento maior consulte
taxas;
* Cheques serão aceitos somente com o débito até a data da viagem;
* Assentos reservados conforme ordem de contratação do pacote;
* Taxa de turismo de R$ 3,00 por dia por apartamento, pago diretamente ao hotel, no momento
do check-out.
* Mínimo de 20 pessoas para confirmação da saída.
Valores, condições, horários e roteiro sujeito a alteração conforme a necessidade.
_____________________________________________________________________________
____________________________
LOCAL DO EMBARQUE
Caxias do Sul: Posto SIM, rua Vinte de Setembro esquina com Vereador Mário Pezzi.
*Demais cidades, consultar.
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