AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

www.starlineturismo.com.br

Rio quente Resort
Saída dia 28/01/2023

Chegada dia 03/02/2023

1º DIA – Sábado – Londrina: Saída de Londrina às 21h30, (local embarque na Empresa), 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 – Rio Quente Resort/GO: Chegada prevista as 12:00 NO HOTEL, GIARDINO para recepção e
hospedagem em apartamentos acomodando de duas a seis pessoas, de acordo com a opção do passageiro.,
3º DIA– Rio Quente Resort/GO: Dia inteiramente livre para aproveitar as atrações da Pousada, especialmente seu
fabuloso Parque das Águas, HOT PARK, PRAIA E MUITO MAIS. Jogos, ginástica aquática e uma animada vida noturna
oferecida pelo Bar Brahma, shows noturnos no seu fabuloso “Toldo”.
4º DIA– Terça Feira; Faremos um passeio em Caldas Novas (opcional) Tour de compras na cidade de Caldas Novas
e no Shopping Serra Verde Saida as 14:00 e retorno as 18:00.
5º DIA – Quarta – feira–Rio Quente/GO: Dia inteiramente livre.
6º DIA – Quinta – feira – Rio Quente/GO: Observar programação de saída. Às 08h30, 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 01h00 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 Hotel Giardino ou Pousada;
com café da manhã e jantar;
Bebidas (Refrigerante e Água) durante as refeições;
Guia acompanhante cadastrado na Embratur;
Serviço de bordo
Seguro viagem.

HOTEL
GIARDINO

DUPLO JR
R$
CONSULTAR
POUSADA CONSULTAR

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.

TRIPLO JR

.
RESERVAS PELOS FONES:

✓
✓
✓

(43) 3356-8080.
(43) 99968-0017. – Whats App.
Starline Turismo.

CRIANÇAS

