Dia da Mulher em

PIRATUBA

Período: de 06 à 10 Março 2022
Valores por pessoa:
APARTAMENTO DUPLO OU TRIPLO _________________________________ R$ 1.660,00
APARTAMENTO SINGLE ___________________________________________ R$ 2.340,00
CRIANÇA DE 06 A 12 ANOS ACOMPANHADOS DE 2 ADT________________ R$ 1.200,00
CRIANÇÃS MENORES DE 3 A 5 ANOS ________________________________ R$ 299,00
CRIANÇAS DE COLO ______________________________________________ R$ Gratís
Pacote incluí:

✓
✓
✓
✓

Ônibus Double Decker especial, Leito – Leito Qualidade Serra Azul turismo
Acompanhamento Guia coordenador credenciado no Cadastur
04 Noites de hospedagem no Hotel Rouxinol
Pensão completa. (café da manhã; almoço e janta) exceto bebidas.

HOTEL ROUXINOL
Diárias incluso café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar,
4 refeições por dia + petiscos antes do almoço.
Piscinas térmicas com cobertura retrátil em vidro, sauna úmida, sala de fitness, sala jogos, salas de tv,
mini cinema com 20 lugares, wireless free e realizamos shows/bailes e bingos para completar suas
noites de férias.

Roteiro:
01º Dia 06/03/22 Domingo – Sta. Rosa/RS - Piratuba
08:00 h – Apresentação e embarque em exclusivo ônibus Serra Azul turismo, continuando viagem via Três Passos, Sarandi, Passo Fundo, Erechim, chegada prevista a Piratuba ao meio dia.
Check in hotel Rouxinol, Almoço incluso e restante do dia livre. Pela tarde sugerimos como
passeio opcional realizar Rota do Chopp, Com marcas de fabricação local, a bebida mais popular do Brasil está presente com representações magníficas no trajeto. No próprio Parque da
Cascata e na maioria das rotas aqui citadas, é possível desfrutar das choperias. Uma cidade
com fortes influências germânicas, incluindo o Baile Kerb, não poderia deixar a tradição de
lado. Pela noite após o Jantar. 1ª Pernoite em hotel
02º Dia 07/03/22 Segunda-feira – Piratuba
Manhã livre. Neste dia sugerimos realizar o passeio opcional Usina Hidrelétrica Machadinho. o
espaço conta com belas paisagens que incluem uma queda d’água de mais de 90 metros. A
tarde tempo livre para banho. Noite a combinar. 2ª Pernoite hotel

03º Dia 08/03/22 Terça-feira – Piratuba
Após café da manhã, livre para diversas atividades, sugerimos como passeio opcional realizar o
Maria-fumaça, o trem das Termas, é uma atração turística e histórica para pessoas de todas as
idades. O passeio vai até Marcelino Ramos/RS,
Restante da manhã e tarde livre para banho e relax.
À noite programação especial da Mulher. 3ª Pernoite hotel.
04º Dia 09/03/22 Quarta - feira – Piratuba
Manhã livre para diversas atividades. Sugerimos visitar o Parque dos Três Pinheiros, A entrada
é gratuita, e a diversão, garantida. O passeio é uma grande aventura para as crianças, que podem cavalgar em pôneis e conhecer mais de 120 animais exóticos. Outra atração imperdível é
o Minimundo, um espaço com miniaturas de engenhos e moinhos que funcionam de verdade.
Noite a combinar. 4ª pernoite de hotel.
05º Dia 10/03/22 Quinta-feira – Piratuba / Cidade Origem.
Manhã livre, Check out do hotel e em horário a combinar após almoço embarque no ônibus
com destino a cidade de origem, chegada prevista final da tarde. Fim de nossos serviços
NOTA IMPORTANTE
A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto
ao Itinerário, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro.
Caso necessário, poderá também alterar a data e horário de embarque a fim de garantir transporte
de melhor qualidade.
Em se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 30 passageiros exigidos
para confirmação da saída da viagem.

