
09 a 12 de Outubro de 2021 Ponta Grossa
Paraná

Ponta Grossa é um destino com diversos atrativos especiais como:
Parque Vila Velha, Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha, Cachoeira São
Jorge e diversos outros atrativos que estarão aqui neste roteiro.

Programação

1º Dia 09/10/2021 - Sábado

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - Ás 2h00 a.m embarque em Balneário Camboriú - Pizza.com
Av. do Estado, 2263 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-075

ITAJAÍ - Às 2h15 embarque em Itajaí - Sede da Rota de Trilhas
Rua: Juvenal Garcia, 364 - Centro, Itajaí - SC, 88302040

Pontos de Encontros em Penha, Piçarras e Joinville (a combinar)

Período Matutino: Parada para o café da manhã (NÃO INCLUSO). Encontro com o guia local, ida para
o Parque Vila Velha, o passeio inclui os Arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada (INGRESSO INCLUSO).

- Almoço (NÃO INCLUSO).

Período Vespertino: Cachoeira Rio São Jorge momento para relaxar e tomar banho de cachoeira
(INGRESSO INCLUSO).

- Café colonial (NÃO INCLUSO).

Período Noturno: Check-in. Hospedagem em Hotel, em aptos duplos e triplos. (INCLUSO)

Noite livre



2º Dia 10/10/2021 - Domingo

Período Matutino: Café da manhã no Hotel (INCLUSO). Encontro com o guia local.

Cânion Guartelá:

Visita ao Cânion Guartelá (considerado o sexto maior cânion do mundo em extensão e o mais longo do
Brasil). Trilha básica- tem em torno de 5 km ida e volta 2 horas e meia a 3 horas de caminhada, nesta
trilha é possível visitar o Mirante do Parque, Cachoeira da Ponte de Pedra ( não é possível tomar banho)
e panelões do Sumidouro (piscinas naturais), onde é possível banhar-se.

- Café  Rural (NÃO INCLUSO).

Período Noturno: Hospedagem em Hotel, em aptos duplos e triplos.(INCLUSO)

Noite livre

3º Dia 11/10/2021 - Segunda - Feira

Período Matutino: Café da manhã no Hotel (INCLUSO). Encontro com o guia local.

Buraco do Padre (INGRESSO INCLUSO)

Trilha Principal (880m) – nível fácil, acesso por passarelas de madeira
que garantem acessibilidade a todos os visitantes;
Fenda da Freira: taxa de conservação + guia capacitado + aluguel  de capacetes
(INCLUSO)

- Almoço (NÃO INCLUSO).

Período Vespertino: Cachoeira da Mariquinha (INGRESSO INCLUSO)

- Levar Lanche (NÃO INCLUSO)

Período Noturno: Jantar (NÃO INCLUSO) - Noite de Carnaval.

Hospedagem em Hotel, em aptos duplos e triplos. (INCLUSO)



4º Dia 12/10/2021 Terça - Feira

Período Matutino: Café da manhã no Hotel (INCLUSO). Check-out.

Parque Histórico de Carambeí:

O maior museu histórico a céu aberto do Brasil (INGRESSO INCLUSO).

- Almoço (NÃO INCLUSO).

Período Vespertino: Retorno para casa
Período Noturno: Parada para o Jantar (NÃO INCLUSO) - 20:00 p.m - Previsão de Chegada.

INVESTIMENTO 



INVESTIMENTO:

Valor por pessoa: 1350,00 reais (A vista)

Formas de Pagamento

- Transferência / Depósito / Pix
- Boleto
- Cartão de Débito (consultar valor)
- Cartão de Crédito (consultar valor)

INCLUSO

🚌Transporte - Van Executiva ou Micro-ônibus (Seguro de Transporte)
🏨03 diárias em Hotel
☕03 Café da manhã
👤Serviço de Guia de turismo Regional
👤Condutor Rota de Trilhas
🎟Ingressos Inclusos:
✅Parque Vila Velha
✅ Cachoeira São Jorge,
✅ Cânion Guartelá,
✅ Buraco do Padre,
✅ Fenda da Freira,
✅ Cachoeira da Mariquinha,
✅ Parque histórico Carambeí
🔐Seguro viagem
⛑Kit Primeiros Socorros

NÃO INCLUSO

🎟Possíveis taxas turísticas,
Despesas de caráter pessoal;
🍽Refeições não citadas como inclusas

,



- Serviços e utensílios não especificados

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelamento por iniciativa do Cliente

*Cancelamento até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total;
*Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total;
*Cancelamento entre 20 e 7 dias do início da viagem: 50% do valor total
*Cancelamento a menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução

Em caso de gripe, resfriados, febre, tosse ou qualquer outro sintoma relacionado ao
COVID-19 o cliente se responsabiliza em informar a empresa e poderá transferir a trilha
para outra pessoa até 1 dia antes da trilha ou devolução de 100% do valor (apresentando
atestado médico).

A vaga pode ser vendida  para outra pessoa até 2 dias antes do evento

Roteiro elaborado pela empresa:
ROTA DE TRILHAS

CNPJ: 17.585.210.0001-91

Dúvidas e Informações: 📲(47) 991746613


