AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

www.starlineturismo.com.br

CALDAS NOVAS GO
Saída dia 29/10/2022

Chegada dia 04/11/2022

1º DIA – Sábado – Londrina: Saída de Londrina às 22h00, (local embarque a confirmar), em confortável Ônibus Luxo Turismo
equipado, com ar condicionado, DVD, som ambiente, WI-FI, serviço de bordo e guia acompanhante, onde iniciaremos o nosso
maravilhoso passeio até o maior manancial de águas quentes do mundo.
2º DIA – Domingo – Caldas Nova GO: Chegada prevista as 12:00 NO HOTEL, DIROMA EXCLUSIVE para recepção e
hospedagem em apartamentos acomodando de duas e três pessoas, de acordo com a opção do passageiro.,
3º DIA–Segunda - Caldas Novas / GO: Dia inteiramente livre para aproveitar as atrações do hotel e Park.
4º DIA– Terça Feira; faremos um passeio em Rio Quente (opcional) não incluso, saída as 08:30 e retorno as 17:00.
5º DIA – Quarta - feira–Caldas Novas / GO: Dia inteiramente livre.
6º DIA – Quinta - feira – Caldas Novas / GO: Observar programação de saída. Às 10h00, início da viagem de retorno com
destino à Londrina. Almoço no trajeto não incluído.
7º DIA – Sexta – feira – Londrina: Chegada em Londrina por volta de 02h00 com desembarque no mesmo local do embarque,
quando daremos por encerrados nossos serviços.
INCLUI NO PREÇO:

NÃO INCLUI NO PREÇO:

Transporte em Ônibus Leito Turismo;
Hospedagem no DIROMA EXCLUSIVE
com café da manhã, almoço e jantar.;
Bebidas (Refrigerante e Água) durante as refeições;
Guia acompanhante cadastrado na Embratur;
Serviço de bordo
Seguro saúde

Café da manhã extra na chegada, telefonemas,
bebidas (fora das refeições), refeições não
especificadas, frigobar, taxas e ingressos de qualquer
espécie, e outros serviços que não constam como
inclusos.

Valor por pessoa em Apartamento duplo R$ 1.580,00
Valor por pessoa em Apartamento triplo R$ 1.550,00
Valor crianças de 06 a 10 anos R$ 800,00
Valor crianças de 0 a 05 anos no colo R$ 200,00

RESERVAS PELOS FONES:
✓

(43) 3356-8080.

✓

(43) 99968-0017. – Whats App.
Agência de Turismo Starline.

