
 
 FÉRIAS DE JANEIRO 2023 

CURITIBA/PR X FOZ DO IGUAÇU/PR X BLUMENAU/SC X  
BETO CARRERO & SÃO PAULO/SP  

20 A 31/01/2023 
 
A região sul do Brasil nos remete a frio, lareira e a um bom vinho. Mas não é só isso. O Sul do Brasil é também cenário de paisagens 
deslumbrantes, povo hospitaleiro, e de uma excelente gastronomia 
Duirante as ferias de janeiro e no auge do verão brasileiro, a região fica ainda mais bela e procurada por turistas do mundo todo, 
sendo parque Curitiba com seus belos parques, o Parque Nacional do Iguaçu, o parque Beto Carrero e o Circuiro de Cervejas de 
Blumenau os locais mais visitados. Embarque nessa viagem de sonhos e descubra todas as belezas da região Sul do Brasil  

 
1º DIA (SEXTA – 20/JAN) – VITÓRIA/ES X CURITIBA/PR (VIAGEM NOTURNA) 
Embarque em local determinado para viagem com destino a Capital Paranaense. Viagem em ônibus leito total com serviço de 
bordo e muita alegria.  
 
2º DIA (SÁBADO – 21/JAN) – CURITIBA/PR 
Chegada em Curitiba pela manhã onde começaremos nossa estadia nessa bela cidade fazendo um city tour nos principais pontos 
turísticos da cidade. Na oportunidade visitaremos o Jardim Botânico, Ópera de Arame (entrada na Ópera de Arame não incluso no 
pacote. Valor previsto R$ 15,00 por pessos) e Parque Tanguá. A noite, como opcional teremos um belo jantar festivo no Restaurante 
Madalosso, maior restaurante da América Latina (custo do janatr não incluso no pacote. Valor previsto de R$ 80,00 por pessoa). 
Pernoite.  
 
3º DIA (DOMINGO – 22/JAN) – CURITIBA/PR X FOZ DO IGUAÇU/PR   
Após café da manhã saída de Curitiba com destino a cidade de Foz do Iguaçu. Viagem diurna com previsão de chegada para o 
final da tarde. Noite livre. Pernoite. 
 
4º DIA (SEGUNDA– 23/JAN) – FOZ DO IGUAÇU/PR X CIUDAD DEL ESTE (PARAGUAI) X PUERTO IGUAZU (ARGENTINA) 
Café da manhã e saída para o tour de compras em Ciudad Del Este (Paraguai), onde teremos tempo livre para visitar o comércio 
e os diversos shoppings e galerias do local. Retornaremos ao hotel para banho e por volta de 17h sairemos para comprar do 
comércio argentino, passando pela famosa Ponte da Amizade e visitando a Duty Free e o centro do comércio de Puerto Iguazu. 
Chegada ao hotel no final da noite. Pernoite (passeio será realizado em veículo receptivo local devido as autorizações de entradas 
em outros países. Valor previsto R$ 250,00 por pessoa)   
 
5º DIA (TERÇA – 24/JAN) – FOZ DO IGUAÇU/PR  
Café da manhã e saída para visita as Cataratas Brasileiras localizada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira entre Brasil 
e Argentina, que recebem anualmente mais de 1 milhão de visitantes, sendo mundialmente reconhecidas por suas belezas. 
(Ingresso não incluso no pacote. Valor aproximado R$ 68,00). Em seguida iremos para o Parque das Aves, que é a única instituição 
do mundo focada na conservação das aves lindas e exuberantes da Mata Atlântica, oferecendo uma experiência de contato 
próximo, imersivo e encantador com elas. (Ingresso não incluso no pacote. Valor aproximado R$ 70,00). Por último passaremos no 
complexo DreamLand, formado pelo IceBar, Museu de Cera e Vale dos Dinossauros (ingresso não incluso).  A noite iremos jantar 
na Churrascaria Rafain Show, saborear uma boa comida e curtir o maior de show da Cultura Latina da Região (opcional não incluso 
no pacote. Valor previsto de R$ 140,00). Pernoite. 
 
 



 
 
6º DIA (QUARTA – 25/JAN) – FOZ DO IGUAÇU/PR 
Café da manhã e saída para visita a Usina de Itaipu, onde embarcaremos em veículo próprio para fazer um tour panorâmico, 
conhecendo toda a estrutura e história dessa magnífica obra de engenharia que encanta a todos que a visitam. A grandiosidade 
de uma usina construída entre dois países, se revelada em números, surpreende: a barragem de Itaipu tem 7.919 metros de 
extensão e 196 de metros de altura máxima. Mas, quando vista de perto e de vários ângulos em uma volta pela Visita Panorâmica. 
(Passeio Itaipu não incluso no pacote. Valor previsto R$ 48,00). Após visita, seguiremos para almoço e na parte da tarde visitaremos 
o Marco das 3 Fronteiras, onde sua visita será repleta de surpresas inesquecíveis no lugar mais charmoso de Foz do Iguaçu. O 
local possui uma energia especial dos povos, nações e culturas. O obelisco que demarca a fronteira brasileira, o marco de três 
países, é um convite a uma viagem centenária pelo Brasil e continente. Toda essa viagem você pode fazer sentado ou caminhando 
pelas praças do atrativo. O passeio é recomendado para todas as idades, e a infraestrutura do local é totalmente acessível, segura 
e encantadora (ingresso não incluso no pacote. Valor previsto R$ 40,00). Noite livre. Pernoite. 

7º DIA (QUINTA – 26/JAN) – FOZ DO IGUAÇU/PR X BLUMENAU/SC   
Café da manhã e logo após todos de malas prontas na recepção, onde deixaremos a cidade de Foz do Iguaçu e seguiremos para 
Blumenau. Viagem diurna com chegada prevista para o início da noite. Noite livre. Pernoite.  
 
8º DIA (SEXTA – 27/JAN) – BLUMENAU/SC X BETO CARRERO – DIA 01 
Após café da manhã saída para um divertido dia de passeio no fantástico mundo de Beto Carrero World, onde muitas emoções 
estão reservadas, independente da idade. O Beto Carrero é o maior parque de lazer da América Latina, lá você irá se encantar e 
se divertir com inúmeras atrações como: Barco Pirata, Big Tower, Montanha Russa e muito mais. Shows ao vivo, áreas temáticas, 
Ilha dos Piratas, Aventuras Radicais, Mundo da Fantasia, Mundo Animal, Velho Oeste, Zoológico, Show Excalibur e muito mais!. 
Retorno ao hotel no final da tarde (passeio opcional. Ingresso não incluso. Valor previsto R$ 250,00). Noite livre. Pernoite.  
 
9º DIA (SÁBADO – 28/JAN) – BLUMENAU/SC X BETO CARRERO – DIA 02 
Após café da manhã saída para nosso segunda dia no Mundo Mágico de Beto Carrero. Retorno ao hotel no final da tarde (passeio 
opcional. Não incluso ingresso. Valor previsto R$ 250,00). Noite livre. Pernoite.  
 
10º DIA (DOMINGO – 29/JAN) – BLUMENAU/SC X SÃO PAULO/SP  
Após café da manhã saída de Blumenau com destino a São Paulo. Viagem diurna com chegada prevista para o final da tarde. Noite 
livre pernoite.  
 
11º DIA (SEGUNDA – 30/JAN) – SÃO PAULO/SP X VITÓRIA/ES 
Manhã livre para compras na região Rua 25 de Março e Brás. 12h todos de malas prontas na recepção do hotel para viagem de 
retorno a Vitória. Viagem noturna.  
 
12º DIA (TERÇA – 31/JAN) – VITÓRIA/ES 
Chegada prevista em Vitória pela manhã.  
 
 
PACOTE INCLUI:  
- Transporte em ônibus Leito Total; 
- 01 (uma) noite de hospedagem com café da manhã em Curitiba;  
- 04 (quatro) noites de hospedagem com café da manhã em Foz do Iguacu;  
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã em Blumenau;  
- 01 (uma) noites de hospedagem com café da manhã em São Paulo; 
- City Tour em Curitiba;  
- Cataratas Brasileira, Parque das Aves, Itaipu Binacional e Marco das 03 fronteiras (sem ingresso);  
- 02 (duas) idas ao Parque Beto Carrero (sem ingresso);  
- Serviço de bordo;  
- Guia local durante city tour;  
- Seguro viagem;  
- Guia credenciado CADASTUR acompanhando grupo;  
 
NÃO INCLUI:  
- Entrada e ingressos nos atrativos não mencionados acima; 
- Refeições não mencionadas acima;  
- Tour não mencionados;   
 
 
 
 
 
 



 
 
VALOR POR PESSOA:  

Pacote  Regime Individual Duplo Triplo Criança¹ 

Curitiba, Foz do Iguaçu, Blumenau, 
Beto Carrero & São Paulo 

Café da Manhã 5.300 3.600 
3.500 2.198 

*Criança¹ - 0 a 05 anos e 11 meses – Viajando em assento exclusivo  
*Crianças de 0 a 05 anos e 11 meses anos Grátis (viajando no colo dos pais) 
*Valor de criança válido quando acompanhado de 02 (dois) adultos pagantes.  
 
 
EMBARQUES: 06:00h – Vitória – Praça dos Desejos 
                          06:30h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
                          07:30h – Guarapari – Rodoviária 
                         09:15h – Cachoeiro de Itapemirim – Safra – Posto Shangrilá 
                           
 
HOTÉIS PREVISTOS: 
- Hotel Nacional INN - Curitiba; 
- Hotel Tarobá – Foz do Iguaçu; 
- Hotel Himemblau – Blumenau; 
- Hotel Normandy – São Paulo; 
 
 

VALORES DE OPCIONAIS & INGRESSOS 

NOME VALOR 

Ópera de Arame – Curitiba R$ 15,00 

Restaurante Madalosso – Curitiba R$ 80,00 

Parque das Aves – Foz do Iguaçu R$ 70,00 

Cataratas Brasileiras – Foz do Iguaçu R$ 68,00 

Itaipu Panorâmico – Foz do Iguacu R$ 46,00 

Marco das 03 Fronteiras – Foz do Iguacu R$ 40,00 

Tour de Compras – Paraguai e Argentina R$ 250,00 

Jantar Festivo Rafaim – Foz do Iguaçu R$ 140,00 

Parque Beto Carrero – Ingresso  R$ 250,00 

 
 

 
*Roteiro sujeito a alteração sem aviso prévio* 

 
 
 
 


