OKTOBERFEST (SC)
FLORIANOPOLIS / BETO CARRERO / BALNEÁRIO CAMBORIU /
NOVA TRENTO / BRUSQUE / POMERODE / BLUMENAU
Período: 25 a 30 de Setembro de 2019
Programação:
1º DIA (25/09 – Quarta-feira): Às 02:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional
Governador Aluízio Alves para embarque às 04:00hs no vôo Avianca O6 6353 / 6174 com destino à
Florianópolis (SC). Previsão de chegada às 11:40hs. Após desembarque, faremos city tour visitando
o centro histórico e comercial da ilha apreciando fachadas de diferentes períodos arquitetônicos,
passando pela praça XV de novembro, Mercado municipal e lojas de cerâmica. Em seguida,
prosseguiremos viagem à Balneário Camboriú onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Pernoite
2º DIA (26/09 – Quinta-feira): Às 08:00hs saída para o Beto Carreiro World (opcional, ingresso não
incluso no pacote). Dia inesquecível no maior parque multitemático do mundo. Retorno ao hotel no
final da tarde. Pernoite
3º DIA (27/09 – Sexta-feira): Às 09:00hs saída Balneário Camboriu / Nova Trento / Brusque.
Chegada prevista às 10:30hs onde visitaremos o Santuário de Santa Paulina e a Cantina de Vinho
Pergola. Após o almoço sairemos com destino a Brusque onde visitaremos a FIP – Feira da Moda –
tempo determinado para compras e das festividades da Fenarreco; Festa típica alemã com stand de
comidas típicas, entre outras coisas. Retorno à Balneário Camboriu no final da tarde. Pernoite
4º DIA (28/09 – Sábado): As 08:00hs saída com destino à Pomerode a cidade mais alemã do “vale
europeu”, rica em cultura, musica, dança e uma variada gastronomia. Na oportunidade, faremos um
tour onde conheceremos um pouco mais sobre o artesanato local, porcelanas, decorações e produtos
têxteis. Após visita, seguiremos para Blumenau (SC) para almoço (Não incluso no pacote). Em
Blumenau, faremos city tour visitando o Museu da Cerveja, Prefeitura Municipal, Museu da Família
Colonial e assistiremos aos desfiles da Oktoberfest na Rua XV de Novembro. Retorno ao hotel em
Balneário Camboriu após o desfile. Pernoite
5º DIA (29/09 – Domingo): Às 08:00hs saída para tour em Balneário Camboriú onde visitaremos o
Parque Unipraias e praias do centro. Às 14:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino á
Florianópolis (SC) onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).
Pernoite
6º DIA (30/09 – Segunda-feira): Às 06:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao
Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC) para embarque ás 07:55hs no vôo Avianca O6 6177 /
6352 com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 16:05hs. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Ônibus ou Micro-ônibus a disposição do
grupo;
 04 diárias em hotel no Balneário
Camboriú;
 01 diária em hotel em Florianópolis;
 Passagem aérea Avianca – NAT / FLN /
NAT;




Seguro viagem;
Guia acompanhante (EMBRATUR)



NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
Extras de qualquer natureza que não
estejam mencionados nesse roteiro.

PREÇO POR PESSOA (Parte aérea – Voando AVIANCA sujeito a alteração e reajuste sem aviso
prévio):
 A partir de R$ 1.456,86 podendo ser parcelado em até 06x nos cartões Hiper, Visa ou Máster.
PREÇO POR PESSOA (Parte terrestre):



Apto Duplo / Triplo: R$ 1.800,00 ou 10x R$ 180,00 (cheque ou cartão);
A excursão poderá ser paga em 10x nos cartões de crédito Hiper, Visa e Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)
Site: www.avellartour.com.br
Facebook: Avellartour
Instagram: @AvellartourOficial
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br

