FERIADÃO DE CARNAVAL EM MARCELINO RAMOS
HOTEL VILLA DAS TERMAS – http://www.villadastermashotel.com.br/marcelino/
SAÍDA: SÁBADO – 25/02/2017

REGRESSO: TERÇA-FEIRA – 28/02/2017

1o DIA – PORTO ALEGRE / MARCELINO RAMOS – Saída de Porto Alegre (Estacionamento Haudy Park em
frente a Rodoviária) às 6 horas em viagem pela BR-386, com parada técnica em Paverama (restaurante do
Rosinha). A seguir prosseguimento da viagem até a cidade de Passo Fundo para almoço no Restaurante
Panorâmico. Chegada prevista para a tarde diretamente ao Hotel Villa das Termas em Marcelino Ramos.
Hospedagem e restante do dia livre.
2o e 3º DIAS – MARCELINO RAMOS – Dias inteiramente livres para desfrutar das delícias que o hotel
oferece: 2 piscinas aquecidas, uma coberta e outra ao ar livre, ambas no 8º andar com uma vista maravilhosa
para o Lago do Uruguai, sauna a vapor, sala de jogos e de TV, cozinha para chimarrão para uso dos
hóspedes.
Passeios opcionais:
Passeio à Piratuba (compras manhã ou à tarde) - valor R$ 25,00 por pessoa, (podemos trocar um almoço do
hotel aqui pelo de Piratuba)
Passeio de Trem Maria Fumaça - valor R$ 25,00 por pessoa
Passeio de Lancha - valor R$ 30,00 por pessoa
Passeio ao Parque Teixeira Soares - valor R$ 25,00 por pessoa (nesse passeio ao Parque está incluso
também passada pelo Santuário Nossa Senhora da Salete, pela Queijaria e pelo centro da nossa cidade).
Balneário: entrada de R$ 13,00 a diária por pessoa, usufrui de todo o parque termal e da hidroginástica.
http://www.termasdemarcelino.com.br/
4º DIA – MARCELINO RAMOS / PORTO ALEGRE – Manhã livre. Após o almoço, saída do hotel em viagem
de regresso pela BR-386, passando por Passo Fundo, Soledade até Porto Alegre. Chegada à noite.
PREÇO POR PESSOA: R$ 700,00 / Crianças de 6 a 11 anos: R$ 350,00 / Crianças até 5 anos: R$ 180,00
O PREÇO INCLUI: Transporte em ônibus de turismo, hospedagem no Hotel Villa das Termas em
apartamentos de casal, duplos ou triplos, com todas refeições (café, almoço, janta), serviço de bordo e guia
acompanhante cadastrado pelo Ministério do Turismo.
OBSERVAÇÃO: É indispensável levar o documento de identidade original na viagem.
Informações e reservas:
Cláudio – Telefone: 9639-3265

