
 

 

BETO CARREIRO COM BALNEARIO CAMBORIU  

Mês das Crianças  

 
 

Período:  
de 30 Setembro à 03 Outubro 2022 
 
Preço:  
Valor por pessoa em Qto DBL_______________________________________R$ 920,00 
Valor por pessoa em Qto TPL _______________________________________R$ 908,00 
Valor por pessoa em Qto QPL ______________________________________ R$ 900,00 
Valor Criança de 5 à 8  anos ________________________________________R$ 630,00 
 
Forma de Pagamento:  
A vista 3% de desconto  
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem  
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros  

Pacote Inclui:  
✓ Ônibus Doble Deck especial, Leito.  

✓ Guia Coordenador Credenciado Cadastur 

✓ 01 Noites de Hotel com café da manhã  

✓ Passaporte do Beto Carrero x 1 dia. 

Roteiro:  
 

30/09/21 – Cidade de origem / Balneário Camboriú 
Apresentação e embarque em exclusivo ônibus doble deck da Serra Azul com destino 

a Camboriú, Noite em Trânsito  

01/10/22 – Balneário Camboriú 
Ao amanhecer parada para café da manhã, chegada ´prevista a camboriu pela manhã 
chegada ao hotel e tempo livre para desfrutar da praia, após as 15h check in hotel e 
restante do dia livre para diversas atividades, sugerimos realizar passeio de barco 
Pirata, visitar o parque Unipraias, conhecer a nova atração de Balneário Camboriú Big 
Wheel, ( A roda gigante) equipada com 32 cabines e 65 metros de altura. A noite 
sugerimos visitar o Cristo Luz.  1ra noite em hotel  

02/10/22 - Balneário Camboriú / Penha / Cidade de Origem 

Em horário a combinar, após o café da manhã no hotel, iremos ao maior Parque 

Temático da América latina Beto Carrero Word. Ao final do dia iniciaremos viagem de 

retorno a Cidade de origem, chegada prevista no 4º dia e fim de nossos serviços  

 

 

NOTA IMPORTANTEA 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 neces-

sário, 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 25 passageiros 

exigidos para confirmação da saída da viagem. 

 
 


