Saída: 09 de Março / 2017
Duração: 03 noites
01º DIA (09/03) | RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
- CURITIBA
Apresentação para embarque em São Paulo ou Rio
de Janeiro com destino a Curitiba. Chegada e
traslado ao Hotel, restante da tarde livre. À noite
saída para um maravilhoso passeio pela cidade
iluminada, com a oportunidade de viajar no tempo
passando pelo centro histórico com suas
construções antigas além de passear pela Rua das
Flores também iluminada. O passeio inclui a ida até
Santa Felicidade, com jantar típico italiano.
Hospedagem.
02º DIA (10/03) | CURITIBA
Café da manhã, em seguida saída para um city tour.
Durante o passeio iremos aprender sobre a cultura,
o sistema de transporte coletivo e as iniciativas da
capital do Paraná para manter-se dentre as cidades
de melhor qualidade de vida do Brasil. Visitaremos
os parques e bosques que homenageiam as etnias
que influenciaram a cultura local, além dos cartões
postais da cidade: Jardim Botânico, Ópera de arame,
Museu Oscar Niemeyer e Solar do Barão entre
outros. Tarde livre para aproveitar a cidade.
Hospedagem.
03º DIA (11/03) | CURITIBA
Café da manhã no hotel. Traslado para a estação de
Trem onde faremos o passeio no trecho
Curitiba/Morretes. O Trem da Serra do Mar
Paranaense parte rumo à bucólica cidade de
Morretes , no trajeto de aproximadamente três
horas de viagem, atravessando as montanhas
passando por inúmeras pontes e viadutos, algumas
consideradas verdadeiras obras de arte da
engenharia integradas à natureza, as mais
surpreendentes são a Ponte São João - com 55

metros de extensão, o Viaduto do Carvalho - um
contorno sobre uma montanha com a sensação de
estar flutuando, e o túnel mais imponente, o túnel
Roça Nova - com 457 metros de extensão e 900
metros acima do nível do mar. Além dos casarios,
cachoeiras e da vegetação exuberante que
acompanha todo o passeio. As janelas do trem são
amplas, como quadros com a paisagem em
movimento. Na chegada em Morretes vamos
passear pelas estreitas ruas desta típica cidade, com
tempo para apreciar o artesanato local, além do
tradicional “barreado”, prato típico da região que
consiste basicamente em uma porção de carne
cozida dentro de uma panela de barro com tampas
vedadas, assim o vapor fica retido cozinhando a
carne. O tempo de cozimento é longo o suficiente
para que a carne se desfaça por completo,
resultando em um caldo espesso e muito saboroso
que é servido com farinha. Voltaremos a Curitiba
pela estrada da Graciosa (mediante condições
climáticas ou pela BR 277).
Chegaremos em Curitiba no final da tarde. À noite
sugerimos voltar ao Bairro Santa Felicidade e jantar
em uma de seus ótimos restaurantes. Hospedagem.
4º DIA (12/03) | CURITIBA - RIO DE JANEIRO OU SÃO
PAULO
Café da manhã no hotel. Manhã Livre. Sugerimos dar
uma caminhada pela Ruas das Flores. Em horário
apropriado traslado ao aeroporto para embarque de
retorno ao Rio de janeiro ou São Paulo.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas com saída do Rio de Janeiro ou
São Paulo.
 03 noites de Hospedagem Hotel Deville Curitiba
com café da manhã;
 Todos os traslados;
 City Tour em Curitiba;
 By Night com jantar típico italiano;
 Passeio de Trem com almoço incluído;
 Seguro de viagem com cobertura de R$ 6.000
(consulte condições para cobertura superior).
 Seguro de cancelamento de viagem de até R$
1.000.
 Kit de viagem Transmundi.

VALORES DO PACOTE:
Em acomodação Dupla

R$ 1.809

Em acomodação Tripla

R$ 1.795

Em acomodação Individual

R$ 2.419

Taxas de embarque

R$ 57

Importante
• Preços por pessoa, em acomodação dupla com
saída do Rio de Janeiro ou São Paulo, consulte saídas
de outras cidades.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva e bloqueio aéreo.
• Preços, datas e condições de pagamento sujeitos
a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para o
período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 10 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 30% à vista e o saldo em até 09 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 10 dias antes do
embarque).
Entrada de R$ 540 + Taxas
e saldo em 9 parcelas de R$ 141
(Com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
 Carteira de Identidade, novo modelo e em bom
estado ou cópia do passaporte se for estrangeiro.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
HOTEL DEVILLE CURITIBA
DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM

