CAMBORIU COM BETO CARRERO
08 A 13 de Outubro de 2019
Visitando: Camboriu, Beto Carrero, Brusque, Blumenau e Florianopolis.
09/OUT: SALVADOR/CAMBORIU: Apresentação no aeroporto 02 horas antes do horário do vôo para embarque
em vôo a ser determinado com destino a Camboriu. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel onde deixaremos
as bagagens e sairemos para conhecer os principais pontos da cidade. Seguiremos rumo a Barra Sul onde localiza-se
o Parque Unipraias, tempo livre para que possamos desfrutar do passeio de teleférico, com parada na Estação Mata
Atlântica que dispõe de Mirantes, Tirolesa (Zip Ryder), Trilhas, Trenó de Montanha e etc.. Logo após, seguiremos
para a Estação Laranjeiras, onde encontra-se a Praia de Laranjeiras, caracterizada por uma praia de águas tranquilas
e com uma ótima infraestrutura de bares e restaurantes. Em horário combinado, sairemos da Barra Sul e
percorreremos toda a orla marítima, avistando a Ilha das Cabras e a Barra Norte seguindo para o Complexo
Panorâmico Cristo Luz com parada para visitação. Em horário determinado retornaremos para o hotel. Noite Livre.
10/OUT : CAMBORIU/PARQUE BETO CARRERO/CAMBORIU: Café da manhã no Hotel. Saída do hotel com direção à
cidade de Penha a 45 km de Balneário Camboriú onde se encontra um dos principais parques temáticos da América
Latina, O PARQUE BETO CARRERO WORLD. Shows, brinquedos radicais e familiares, zoológicos. Tudo em um só
lugar. Diversão garantida para todas as idades. Após o último show, nos encontraremos no ponto pré-determinado
por nosso guia para o retorno à Balneário Camboriú. Retorno ao Hotel por volta das 18:00.
11/OUT: CAMBORIU/BLUMENAU/BRUSQUE/CAMBORIU: Café da manhã no Hotel. Em horário determinado,
sairemos do hotel em direção à cidade de Blumenau, onde conheceremos seus principais atrativos turísticos como
Museu da Cerveja, Av. Beira Rio, Prefeitura com parada para almoço (opcional) na Vila Germânica, onde é realizada a
Oktoberfest. Após almoço, partiremos com destino à cidade de Brusque, onde visitaremos os principais centros
comercias FIP (Feira da Moda) e STOP SHOP (Ninho da Moda). Tempo livre para compra e em horário prédeterminado, retornaremos a ao hotel.
12/OUT: CAMBORIU/FLORIANOPOLIS/CAMBORIU: Após Café da manhã, Saída com destino Florianópolis.
Começamos com uma vista geral sobre a cidade, visitando o centro histórico, Ponte Hercílio Luz, Lagoa da Conceição,
praia da Joaquina. Visitaremos Largo da Alfândega, Centro Cívico, Catedral Metropolitana, Praça XV DE NOVEMBRO,
Palácio Cruz e Souza e Mirante da Ponte Hercílio Luz, Cidade Universitária, seguindo para Morro das Sete Voltas,
Mirante, Lagoa da Conceição, Praia da Joaquina, Praia Mole e Barra da Lagoa. Resto do dia livre, regresso a Camboriu
e hospedagem.
13/OUT: CAMBORIU/SALVADOR: Manhã Livre. Em horário a ser determinado, check out no hotel e Traslado ao
aeroporto de Navegantes para embarque com destino a Salvador. Fim dos nossos serviços.

Pacote Inclui:
04 Noites de Hospedagem
Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto
City tour Balneario Camboriu com Parque Unipraias e Cristo Luz ( ingressos inclusos)
Passeio a Blumenau e Brusque
Passeio a Beto Carrero ( com ingresso incluído)
Passeio a Florianópolis
Passagem aérea GOL
Seguro de Viagem
Consulte preços e condições de pagamento.

