
Grande Encontro
Rota de Trilhas

"Colecione momentos e não coisas"

Você é nosso convidado especial para comemorar as amizades, a
família que a Rota de Trilhas construiu nesses quase 6 anos de
empresa. Um momento para confraternizar em meio a natureza, em um
ambiente encantador, com piscinas e cachoeiras.

DATA: 18 e 19/12/2021

Dia 1 - 18/12/2021

5:00 a.m -🚐 Saída da Sede da Rota de Trilhas - (Rua: Juvenal Garcia 364 - centro)
5:15 a.m -🚐 Saída da Pizza . com - Balneário Camboriú
5:45 a.m -🚐 Saída de Itapema

8:15 a.m - Parada para o café da manhã (Não Incluso)
8:45 a.m - Saída em direção ao encontro da Rota de Trilhas
9:10 a.m - Previsão de Chegada a Cascata Encantada

Ingresso da Cascata: (INCLUSO)

Almoço - (Não Incluso)
O local possui um restaurante e lanchonete

Tarde Livre com muito banho de cachoeira e piscina

🏕 Taxa de Camping (INCLUSO)
Não está incluso barraca, saco de dormir e demais materiais de camping.

19:00 horas: Jantar (INCLUSO)
Atenção: Pessoas com intolerância alimentar (celíacos ou lactantes), Veganos e ou
Vegetarianos devem informar na compra do pacote, para que possamos nos organizar
com a sua alimentação.

Após o Jantar - Confraternização Rota de Trilhas



Dia 2 - 19/12/2021

7:00  as 8:00 Café da Manhã  (INCLUSO)
Atenção: Pessoas com intolerância alimentar (celíacos ou lactantes), Veganos e ou
Vegetarianos devem informar na compra do pacote, para que possamos nos organizar
com a sua alimentação.

Ingresso da Cascata: INCLUSO

Almoço - (Não Incluso)
O local possui um restaurante e lanchonete (Aceitam Cartão)

Dia Livre com muito banho de cachoeira e piscina

17:00 horas - 🚐 Retorno
19:30 horas - Previsão de Chegada

ATENÇÃO:
- Não é permitido som automotivo.
- Não é permitido bebidas de vidro
- É permitido entrar com bebidas e comidas

O que está INCLUSO:

🚐Transporte com seguro saída de Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema
🍽 Jantar de Sábado
☕Café da manhã de domingo
👤⚜Condutor Rota de Trilhas
🏕 Taxa de Camping
🎟 Ingresso Cascata Encantada
🔒Seguro
⛑Kit Primeiros Socorros

O que NÃO está Incluso:

🍽 Outras Refeições não citadas como
inclusas

- Itens de Uso Pessoal
- Saco de Dormir

- Barraca
-Outros itens não citados como incluso.



Valor por pessoa: 250,00 reais
Formas de Pagamento:

- Cartão de Crédito e Débito
- Transferência e Depósito
- Dinheiro ou Boleto

Temos opções de hospedagem e de
entrada no dia 17/12/2021 (Sexta-Feira).

Entre em contato para mais
informações:
(47)991746613



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


