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Roteiro: Visitando Curitiba, Brusque, Balneário Camboriú e Penha (com Beto Carrero World)  

De 25 a 30 Novembro de 2016. 
 

PROGRAMA 
 

1º Dia 25 Novembro – sexta-feira – Fortaleza/Curitiba – Dia chegada DE FORTALEZA OU PROCEDENTE DE ORIGENS DIFERENTES.  

Acomodação Hotel Nikko. 
 

08h50 - Apresentação no Aeroporto Internacional Pinto Martins para embarque no voo da TAM 3741 – Decolagem prevista 
10h53m. Pousa em São Paulo às 15h20m conexão com o voo 3337, decola de São Paulo às 17h chegada estimada em Curitiba às 
18h06m. Traslado e acomodação no Hotel Nikko - www.hotelnikko.com.br. Noite livre. 
 

2º Dia 26 Novembro – Sábado – Curitiba - Passeio de trem  
 

07h30 – Após café da manhã, traslado até a Estação Ferroviária para o passeio de trem na Centenária Estrada 
de Ferro Paranaguá pela Serra do Mar a bordo do primeiro e único trem de luxo d 
das viagens de trem. O Trem Litorina de Luxo promove uma nostálgica viagem aos 
áureos tempos da riqueza, do refinamento e do bom gosto, uma experiência 
inesquecível, tanto pelas paisagens, quanto pelo prazer de estar em seu rico interior, 
com móveis de madeiras nobres e decoração temática com o melhor da fauna e 
flora Brasileiras. Contratado exclusivamente para nosso Grupo. O passeio 
compreende partida de Curitiba até a cidade de histórica de Morretes e Antonina 
com seu casario colonial Português e sua Baia inebriante. Vislumbrando a 
exuberância da maior porção de Mata Atlântica Brasileira preservada (Fauna e 
Flora), além da magnífica engenharia de época. Almoço (incluso): Barreado 

(Carne barreada é um prato típico do litoral paranaense, sendo o mais tradicional do estado).  
 
 

3º Dia 27 Novembro – Domingo – Curitiba – 240Km 3h  
Brusque - Balneário Camboriú – 50 km – 01h30 https://youtu.be/wWK2NurZMqc 
 

07h30 - Após o café da manhã sairemos com destino a Balneário Camboriu com passagem em Brusque, um dos mais importantes 
polos têxteis do Brasil. A cidade possui inúmeras indústrias, grandes lojas, e vários shopping centers com um movimentado comércio. 
Você encontra confecções, cama, mesa e banho, malhas, tecidos, lingeries, enfim, tudo o que está na moda por preços considerados 
os menores do Brasil.  Almoço livre na praça de alimentação em Brusque.  15h Após o almoço, partiremos para Balneário Camboriú. 
Antes de nos acomodarmos no Hotel Rieger  - www.rieger.com.br,  vistaremos o “Cristo Luz, a estátua com vista panorâmica 
de Balneário Camboriú, http://www.cristoluz.com.br (visitar página – há custo de ingresso). O monumento, uma estátua localizada no 
alto do Morro da Cruz, com vista panorâmica da cidade. O Cristo carrega em um de seus braços um refletor, que à noite ilumina a 
cidade. A estátua também recebe uma iluminação especial com diferentes cores, cada uma com um significado diferente. Nesse horário 
teremos a oportunidade apreciar a belíssima vista panorâmica de Balneário, ao pôr do sol e o Cristo iluminado ao cair da noite. A 
ascender das luzes seguiremos para o Hotel que fica nas proximidades. 20h30 sairemos para um passeio pela orla marítima na Avenida 
Atlântica. Parada em restaurante da orla por aproximadamente 2h para jantar (não incluso) ou relaxar um pouco tomando um drink. 
Retorno ao Hotel. 
 
 

4º Dia 28 Novembro – Segunda - Balneário Camboriú – Penha – Beto Carrero 
 

07h30 - Após o café da manhã sairemos para um city-tour em Balneário Camboriú 
quando visitaremos o Parque Unipraias para observar um dos mais belos cartões 
postais da cidade. Imperdível! http://www.unipraias.com.br/home. Ao cair da tarde 
seguiremos para Penha para acomodação no Hotel Conexão, um hotel com 
instalações modernas, bem aconchegantes e nas proximidades do parque. 
www.hotelconexao.com.br/index.html (2 km do Parque e 300m Praia da Armação). 
https://youtu.be/la-lHoN1q8Q. Após nos instalarmos já nos dirigiremos ao restaurante 
Vilbert para jantar (não Incluso). 
 

5º Dia 29 Novembro – Terça - Penha – Beto Carrero World  
 

07h30 – Após café da manhã, sairemos para visita ao Parque temático Beto Carrero World. Veja informações de programação e preços 
no site www.betocarrero.com.br/home.php. O Passaporte poderá ser adquirido através do site e pode ser pago no cartão em até 5 
vezes. Passaporte 01 dia R$ 120,00 – Senior (<60) R$ 70,00 - Valor cotado em 22 abril 2016.Dia livre. Almoço será (não incluso) dentro 
do Parque. Há uma grande variedade de restaurantes dentro do parque com preços aceitáveis. Sugerimos o Restaurante Bier Haus.  
A final da tarde retornaremos à para Curitiba onde pernoitaremos novamente no Hotel Nikko 
 

 
 

http://www.hotelnikko.com.br/
http://www.rieger.com.br/
http://www.meusroteirosdeviagem.com/2013/07/cristo-luz-balneario-camboriu.html
http://www.meusroteirosdeviagem.com/2013/07/cristo-luz-balneario-camboriu.html
http://www.cristoluz.com.br/
http://www.unipraias.com.br/home
http://www.hotelconexao.com.br/index.html
https://youtu.be/la-lHoN1q8Q
http://www.betocarrero.com.br/home.php
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6º Dia 30 Novembro – Segunda – City-tour em Curitiba com retorno à Fortaleza 
 

08h Após café da manhã e encerramento de contas deixaremos o Hotel para um city-tour visitando os principais pontos turísticos da 
cidade com paradas no Jardim Botânico, Bosque João Paulo II, Teatro Ópera de Arame e Parque Tanguá, panorâmicos Teatro Guairá, 
prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná, Passeio Público, Centro Cívico, Museu Oscar Niemeyer, Largo da Ordem (setor 
Histórico) e Rua das Flores.  Almoço Tradicional (incluso) em Santa Felicidade no restaurante Madalosso, www.madalosso.com.br 
regado a Vinho da Casa, água Mineral, Refrigerantes a base de Massas, Frango a Passarinho e Frango Prensado (não inclui bebidas 
alcóolicas). 

Às 14h30 nos dirigiremos ao Aeroporto Internacional de Afonso Pena, para embarque no voo  TAM 3858 com destino à 
Fortaleza com conexão com o voo 3501 no Rio de Janeiro. Decola de Curitiba às 17h30m, pousa no Rio as 19h, decola as 21h20, 
chega em Fortaleza às 23h33 (tempo expresso em hora loca).  
 

FIM DE NOSSO SERVIÇOS 

CLIMA EM NOVEMBRO 
 

TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 13 E 25º  
 

A CIDADE 

Balneário Camboriú - A Maravilha do Atlântico Sul 
Balneário Camboriú, localizada no litoral centro norte de Santa Catarina, é um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, 
em especial por catarinenses, gaúchos e paranaenses. Na temporada e nos meses de março e abril também é expressiva a 
presença de paraguaios, chilenos e argentinos. 
 

Nas duas últimas décadas a cidade passou por um crescimento vertiginoso, hoje a população é superior a 120 mil habitantes, 
sendo que cerca de 15 mil são estudantes universitários de todo o País e mesmo do exterior. 
 

Cada vez mais pessoas com bom poder aquisitivo decidem morar aqui na praia, porque o clima é bom o ano todo e a 
estrutura de comércio, saúde, educação e lazer bastante desenvolvida. No comércio, por exemplo, a cidade registra filiais 
da maior parte das grandes redes de varejo do país. Balneário Camboriú ano após ano é apontada como uma das líderes 
nacionais em qualidade de vida e isto é um motivador a mais para que as pessoas se transfiram para cá. 
 

A cidade é bem pequena (50 Km2) e seu centro se estende ao longo de 6 Km da praia central. É neste eixo que se 
concentram os hotéis, os edifícios mais luxuosos, o comércio e as diversões. Visitar Balneário Camboriú é uma experiência 
agradável, tanto a hospedagem quanto a alimentação, fora da temporada que vai do final de dezembro até o Carnaval, tem 
custo reduzido. 
 

SOBRE O PASSEIO DO TREM DE LUXO 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
– Traslado Hotel OU Residência até a Estação de Trem 
– Viagem de Litorina Luxo Trecho Curitiba/Morretes 
– Almoço Típico com Barreado 
– Tour em Morretes e Antonina 
– Retorno rodoviário pela Estrada da Graciosa (MEDIANTE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS) ou BR 277  
– Chegada em Curitiba prevista para às 17h30 
– Guia de Turismo Especializado 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 
– Bebidas e extras em geral 
VALORES ILUSTRATIVOS (JÁ ESTÁ INCLUSO EM NOSSO PROGRAMA O VALOR PARA O ADULTO). 
ADULTO R$ 386,00 
CRIANÇA R$ 279,00 
CRIANÇA ATÉ 5 anos R$ 110,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madalosso.com.br/
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O símbolo do Parque Unipraias são os 47 bondinhos aéreos interligando três estações 
entre o lado sul da orla de Balneário Camboriú, subindo até o Morro da Aguada e 
descendo até a praia de Laranjeiras. O passeio, que alia natureza, emoção e 
tecnologia, torna o Parque Unipraias em um ícone de Balneário Camboriú. Trilha 
ecológica com mirantes de tirar o fôlego e duas atrações imperdíveis na Estação Mata 
Atlântica. Um deles, o Youhooo! trata-se de um trenó de montanha que garante muita 
adrenalina em meio a mata. Já o ZipRider, é uma tirolesa com tecnologia americana, 
exclusiva na América Latina, onde o piloto desce com total segurança sentado em uma 
moderna cadeirinha, apreciando a paisagem e a sensação de total liberdade e 
aventura sem esforço. 

Desvinculada do pacote terrestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – PREÇO POR PESSOA: (Em cheques)   

 

Mínimo 23 pessoas ENTRADA 20% SLD DEVEDOR 6 PARCELAS 

Pacote SGL  R$ 1.790,00   R$        358,00   R$    1.432,00   R$        238,67  

Pacote DPL  R$ 1.300,00   R$        260,00   R$    1.040,00   R$        173,33  

Pacote TPL  R$ 1.280,00   R$        256,00   R$    1.024,00   R$        170,67  
 

Sinal 1ª Parcela 2ª Parcela  3ª Parcela  4ª Parcela  5ª Parcela  6ª Parcela  

No ato 20 maio 20 junho 20 julho 20 Agosto 20 Setembro 20 Outubro 

 

NOSSO PREÇO INCLUI: - MÍNIMO 20   
 

 Transporte Rodoviário de Curitiba a Balneário Camboriú visitando as cidades de Brusque, e Penha (Vale do Itajaí); 

 03 (Três) diárias Hotel Nikko em Curitiba; 

 Uma refeição em Curitiba restaurante Madalosso; 

 Passeio em trem de Luxo (Litorina) privativo com almoço incluso; 

 01 (Uma) diária Hotel Conexão  em Penha com almoço no Parque Beto Carrero; 

 Tour de compras em Brusque; 

 Visita ao Complexo Turístico Beto Carrero World (Ingresso não Incluso) 

 01 (uma) diária Hotel Rieger  Balneário Camboriú; 

 City-tour em Balneário Camboriú;  

 Guia acompanhante em todo o percurso e guias locais em Curitiba em Balneário Camboriú; 

 

NOSSO PREÇO NÃO INCLUI:  
1. Alimentação e bebidas, ingressos e despesas pessoais e tudo que não mencionado como incluso;  

 Reservas:  
Até o dia 10 de maio reservas restritas exclusivamente para Aposentados, Pensionistas e seus familiares. Se até lá 
não forem preenchidas todas as vagas, estende-se a amigos e convidados dos interessados. 

  Serão consideradas uma vez paga a inscrição. 

Valor tarifa com taxas: R$ 1.054,16 -  Parcelados em 5 x no cartão s/juros 1ª parcela 327,76 + 4 de R$ 181,60 
 

Caso sinalizada com R$ 50,00 pago no ato da confirmação, a emissão poderá protelada (contração da dívida no cartão) ser feita 

20 Setembro assegurando-se a reserva com os valores contratados. Sendo os R$ 50,00 dedutíveis 1ª parcela 

EMISSÃO MÍNIMO 10 PASSAGEIROS 



 

Cadastur 06.050325.10.0001-0 - Fone (85) 3272-8686 – 9 91180280 - www.saromturismo.com.br - Email: adriano@saromturismo.com.br 

 
 

        
 
 
 
 
 Cancelamentos:  

  Até 72hs antes será devolvido o 50% da importância paga; 

  Até 48hs antes não caberá reembolso. 
   

                      IMPORTANTE! Em qualquer circunstância de cancelamento, a parte terrestre será permitida a substituição do desistente por pessoa 
indicada pelo mesmo. A parte Aérea fica sujeita as regras da tarifa. 
 A SAROM TURISMO (EMBRATUR 06.050325.10.0001-0), na qualidade de organizadora da referida excursão, se declara como intermediária entre 
participantes e os prestadores de serviços, cujo atendimento será executado com base nos termos das condições estabelecidas pela Declaração Normativa 
No 161 de 09 de Novembro de 1985 da EMBRATUR, que se encontra à disposição na sede da Agência, regulamentando os direitos e deveres de ambas 
as partes. 
 

Informações Beto Carrero. 
 

8:30h - Abrem as bilheterias. 
9h às 18h - Funcionamento do Parque (brinquedos, zoológico, shows e atrações em geral). 
20h - Encerramento geral. 
 

Programação de shows:  
 

12:00 = Excalibur 1ª sessão (Pago à parte)  
13:30 às 15:30 = Monga (apresentações de 15 minutos cada)  
13:00 = Velozes e Furiosos Show  
14:00 = Excalibur 2ª sessão (Pago à parte) * 
14:00 = Madagascar Circus Show - "Novidade"  
15:00 = Blum 
18:00 = O Sonho do Cowboy 
19:30 = Excalibur 3ª sessão (Pago à parte) * 
 

* Para a 2ª e 3ª sessão, é necessário verificar a disponibilidade do show para a data desejada. 
 

O Parque reserva-se o direito de alterar a quantidade e o horário dos shows e equipamentos eletrônicos por motivo de segurança, 
condições climáticas ou força maior. 


