Excursão Porto Alegre – LAGUNA SC 27 Fev a 02 Março 2020
1º Dia: 27 Fevereiro 2020 - Quinta Feira - PORTO ALEGRE: Saída 07h30 no Haudy Park ao
lado da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Viajaremos via BR 101, Torres, iremos até IMBITUBA SC-

BR 101 na Ferju, onde almoçaremos, e terão tempo livre para compras (de cama, mesa, banho e artigos
de praia biquínis, etc.), logo após às 13h50 vamos para Laguna direto no hotel Atlântico (48-3647
1166) a 100 mts da praia do Mar Grosso. Perto de tudo, tem barzinhos, farmácias, pizzarias, pubs, lojas
de artigos bem em conta, etc. No hotel tem piscina, mesas de jogos. Restante tarde e noite livre...

2º Dia: 28 fevereiro 2020 - Sexta- LAGUNA /SC - Dia Livre. Almoço no restaurante do
hotel( incluído). Tarde livre.
3º Dia: 29 fevereiro 2020 - Sábado - LAGUNA SC - Após o café da manhã às 08h15,
passeio City tour (opcional), visitando a cidade de Laguna seus pontos turísticos, após
passamos a balsa e visitamos também o Farol de Santa Marta, chega de volta em torno das
13h00.Tarde livre para aproveitar praia.
4º Dia: 01 Março 2020 - Domingo: LAGUNA. Dia livre aproveitar praia.
5º Dia 02 Março 2020– Segunda : Laguna / PORTO ALEGRE Manhã livre almoço de
saída (incluído) no restaurante do hotel, saímos do hotel já com as malas às 13h30, na volta
passamos no Shopping Japonês em Sombrio, chegada prevista tipo 20h30 mesmo local
embarque.
** VIAGEM NÃO É DESPESA É INVESTIMENTO PESSOAL **

**OBS.:A ordem dos passeios poderá ser alterada sem prévio aviso, ao critério do Guia, para
melhor execução do programa , sempre visando o melhor aproveitamento dos passeios
O PREÇO INCLUI: Diárias 04 ( quatro ) pernoites em aptos duplos, triplos, transporte ônibus leito-turismo,
passeios descritos no roteiro como incluídos, dois almoços no restaurante do hotel sexta 28 e segunda dia 02
,Guia na viagem , Seguro quando passageiros em viagem no ônibus.
O PREÇO NÃO INCLUI: Extras de caráter pessoal tais, como: bebidas, telefonemas, gorjetas, táxi, passeios
não mencionados no programa, ingressos a Shows, Museus, lavagem de roupas, taxas, ou equivalentes, etc.
Documento para a viagem: carteira de identidade civil, militar ou funcional com foto. Foto por Whats
PREÇO por PESSOA : À vista R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) -à vista
À prazo: Pode ser : 3 x R$ 220,oo=R$ 660,00 ou 4 x de R$ 170,00 =R$ 680,00 ou 5 x de R$140,00.= R$
700,00 ou ,e pode ser feito em mais vezes pela maquininha, combinar diretamente com :

Caesar 999 814 714 Whats
Sonia
982 006 584 Whats
CAESARTUR- Rua Romilda Amorim, 321 PD 43 – Santa Helena – Alvorada – RS - CEP 94.850-690
Fones : (51) 3442.1753 3442.9756 Celular: (51) 999 814 714 whats (51) 982 006 584 whats
Sac: 0800.880.2006

deficiente auditivo e fala: 0800.880.2007-ANTT-01.15.13.43.0752 Embratur

E-MAIL: caesartur2016@gmail.com

23.016503.10.0001-3

www.caesartur.com.br

