ROTEIRO DIA-A-DIA

REGULAR

ENCANTADORA FLORIANÓPOLIS

Saídas: Diárias
Duração: 4 Dias
Santa Catarina: Florianópolis
01º DIA | FLORIANÓPOLIS
Recepção e Traslado regular de chegada, Aeroporto
de Florianópolis ao hotel Majestic Palace.

costa catarinense. E também, Praia da Armação,
que possui esse nome devido à exploração de
baleias que era feita naquele local e Pântano do
Sul, local belíssimo que completa o visual
inigualável da ilha da magia.
04º DIA | FLORIANÓPOLIS
Café da manhã no hotel e em horário combinado
transfer ao aeroporto de Florianópolis para retorno
a cidade de origem.
O PROGRAMA INCLUI
• Traslado de chegada e saída em transporte
regular.
• 3 noites de Hospedagem com café da manhã.
• City Tour

02º DIA | FLORIANÓPOLIS
Café da manhã no hotel e em horário combinado
será realizado o City Tour. O passeio inclui parada
no centro histórico onde conheceremos o Largo da
Alfândega, Catedral Metropolitana fundada em
1675, Praça 15 de Novembro e Palácio Cruz e Sousa,
seguindo para a Avenida Beira Mar Norte, onde há
uma parada para fotos no mirante da Ponte Hercílio
Luz, clássico cartão postal da cidade, local ideal para
registrar uma bela recordação da viagem.
03º DIA | FLORIANÓPOLIS
Café da manhã no hotel e dia livre para aproveitar a
cidade. Sugerimos visita ao Ribeirão da Ilha,
comunidade que guarda as tradições açorianas e
tem um conjunto arquitetônico tombado pelo
Patrimônio Histórico. Parada para fotos no Mirante
do Convento do Morro das Pedras. Parque da Lagoa
do Peri um dos últimos remanescentes de Floresta
de Mata Atlântica e maior lagoa de água doce da

TRANSMUNDI OPERADORA DE TURISMO

VALOR DO PACOTE A PARTIR DE:
Acomodação dupla Standard
R$ 913
Acomodação single Standard
R$ 1.507
Importante
• Preços por pessoa em acomodação escolhida.
• Valores válidos para o 1º semestre de 2019, não
se aplicam para o período de feiras, eventos,
feriados e datas especiais.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamentos
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se
aplicam para o período de feiras, eventos, feriados
e datas especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos
hotéis.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 03 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 30% à vista e o saldo em até 02 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
WWW.TRANSMUNDI.COM.BR
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em cheques, com quitação até 01 mês antes do
embarque).
Entrada de R$ 273+ taxas (R$ 14)
e saldo em 02 parcelas de R$ 320 .
(com base em acomodação dupla).

•
Identidade para brasileiros ou cópia do
Passaporte para passageiro estrangeiro.
• Contrato da Transmundi preenchido e
assinado.

NECESSÁRIO:

HOTEL PREVISTO OU SIMILAR:
Florianópolis – Majestic Palace

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!
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