
Nascer do Sol no Pico da Teta
Balneário Camboriú

Data: 24/04 (Sábado)
Balneário Camboriú além do agito é rico em natureza, o morro do Gavião conhecido
como Pico da Teta será nosso próximo destino.

Km: 4 km
Altitude: 280 metros
Período de atividade: 4 horas
Nível de dificuldade: Fácil (Atenção não é recomendado para sedentários, apesar do
nível da trilha ser fácil a trilha possui trechos íngremes).

Valor por pessoa: 49,90 reais
Necessário efetuar o pagamento para confirmação de vaga.

Mínimo de 5 pessoas

O que está Incluso:
👤Condutor Rota de Trilhas
🔒Seguro
☕Café da manhã no cume (em caso de intolerância alimentar, por favor informar)
(1 suco de caixinha,1 bombom, 2 paçocas, 1 bolacha club social, 1 bolinho).
⛑Kit Primeiros Socorros

O que NÃO está Incluso
🚐Transporte
🔦 Lanterna
-Outros itens não citados como incluso

ATENÇÃO É PROIBIDO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS OU QUALQUER
TIPO DE DROGAS ANTES E DURANTE A TRILHA.



Roteiro

3:45 a.m Ponto de Encontro Oficial:
Alameda dos Estados Policial Luiz Carlos Rosa (ao lado da Avantis)
4:00 a.m horas início da trilha
5:00 a.m horas Previsão de chegada no cume
5:21 a.m Previsão do Sol nascer
6:00 a.m café da manhã
7:30 a.m Previsão Início da descida
8:30 a.m Previsão de término da trilha

Equipamento Individual

😷Máscara Obrigatório
- Álcool em gel Obrigatório

🎒 Mochila
- Caneca

🔦 Lanterna Obrigatório
👕Roupa confortável

🥾Calçado confortável de preferência botas para
trilhas (caso não tiver, tênis confortável)
💦Mínimo de 1,0 litro de água.

🧢Boné
- Casaco corta Vento

- Bastões de caminhada (Opcional)
- Capa de chuva
- Protetor solar

- Repelente
🧻 Papel Higiênico

💊Medicamentos no qual você já está
acostumado a tomar. (Uso individual).



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 01 dia antes da trilha

EM CASO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FAVORÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE O EVENTO SERÁ TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA.

Roteiro elaborado pela empresa:
ROTA DE TRILHAS

CNPJ: 17.585.210.0001-91

Dúvidas e Informações: 📲(47) 991746613


