
Acampamento
Trilha do Bananal

Laguna SC

Data: 24 e 25/04 - Sábado e Domingo

Trilha do Bananal localizada em Laguna SC, uma trilha surpreendente com vista
para a ponte Anita Garibaldi que foi inaugurada no ano de 2015. Laguna é uma
cidade de acontecimentos memoráveis e terra natal de Anita Garibaldi.

Informações:

Nível de dificuldade: Fácil a moderado (Atividade recomendada para iniciantes e
não recomendada para sedentários, gestantes ou cardíacos).
Ganho de elevação: 260 metros
Distância: 4 km (Ida e Volta)
Duração da Atividade: 2 dias

Valor por pessoa: 120,00 reais

Formas de Pagamento:
- Dinheiro ou Boleto
- Transferência ou Depósito
- Cartão de Crédito ou Débito

Necessário efetuar o pagamento para confirmação de vaga.



INCLUSO:

👣Trilha do Bananal - Laguna SC
🏕Técnicas de como montar a barraca
🍳Técnicas de comida mateira
🍝Jantar (Sábado)
(Alérgicos a algum tipo de alimento por favor informar)
☕Café da manhã (Domingo)
(Alérgicos a algum tipo de alimento por favor informar)
👤⚜1 Condutor Rota de Trilhas
🔒Seguro de atividade de aventura
⛑Kit Primeiros Socorros

Cardápio

Comida mateira: pão a caçador, banana caramelizada, ovo no espeto.
Jantar (Sábado) - Macarrão ao molho de tomate + queijo ralado e legumes
salteados.
Sobremesa: Chocolate.
Café da manhã (Domingo) - Pão, presunto, queijo, manteiga, bolo, bolacha
salgada, maçã, café e chá.

NÃO Incluso:

🚐Transporte
- Estacionamento: 25,00 reais por carro

🍽Refeições
- Itens de Uso Pessoal

-Outros Itens não citados  com incluso.



Roteiro - Atenção esse roteiro não está incluso transporte.

Sábado 24/04

4:00 a.m Saída de Itajaí
4:15 a.m Saída de Balneário Camboriú
6:30 a.m Parada para o café da manhã no Engenho Lanches (Não Incluso)
End. Engenho Lanches, 266 BR-101, s/n - Penha, Paulo Lopes - SC, 88490-000
7:30 a.m Previsão de chegada no início da trilha
8:30 a.m Previsão de chegada no acampamento
9:00 a.m Início da explicação das técnicas de montagem de barraca.
12:00 a.m Previsão de término de montagem
12:30 p.m Almoço (Não incluso necessário levar seu lanche)

14:00 p.m - Inicio das técnicas de comida mateira

19:30 p.m - Inicio do Jantar

Noite livre.

Domingo 25/04

6:10 - Previsão do Nascer do Sol

7:30 a.m - Café da manhã (Incluso)

9:00 a.m - Desmontagem do acampamento

11:00 a.m - Encerramento das atividades.

12:00 a.m - Almoço (Não Incluso) - Indicamos uma parada no Engenho Lanches
End. Engenho Lanches, 266 BR-101, s/n - Penha, Paulo Lopes - SC, 88490-000



Equipamento Individual

Itens Importante

😷Máscara Obrigatório
- Álcool em gel Obrigatório
🔦 Lanterna Obrigatório
🎒 Mochila
☕ Caneca
💦Mínimo de 3,0 litros de água.
🧻 Papel Higiênico
-Produtos de higiene pessoal: Escova de dente,
pasta de dente...
- Bastões de caminhada (Opcional)
- Capa de chuva
- Protetor solar
- Repelente
- Lenço umedecido
💊Medicamentos no qual você já está
acostumado a tomar. (Uso individual).

Roupas

👕1 muda de roupa extra
👕1 peça de roupa íntima
🧦1 par de meias extra
- Chinelo (Opcional)
🥾Calçado confortável de preferência
botas para trilhas (caso não tiver, tênis
confortável)
🧢Boné / Gorro / Touca
- Casaco corta Vento e/ou casaco quente
- Toalha
- Prato e Talheres

Acampamento:🏕Barraca
- Saco de Dormir
- Isolante térmico
- Lona (opcional)

Observação importante: Deixe uma muda de roupa extra no carro.



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


