
BETO CARRERO WORLD – FÉRIAS DE JULHO 2022 

 

Sobre o destino: Já sabe seu destino nas próximas férias? Que tal o Parque Beto Carrero World? O maior parque 
de diversão da América Latina e o primeiro multitemático, em seus mais de 10 milhões de metros quadrados, 
oferecem atrações para todos os gostos. Os brinquedos agradam tanto a criançada como os adultos, que irão se 
divertir nas áreas temáticas do complexo. Prepare-se para viver grandes emoções na FireWhipe, uma gigantesca 
montanha-russa com cinco loopings! 
 
PERÍODO: 17/07 A 24/07/2022 
 

1º Dia – Vitória x Curitiba - Embarque pela manhã em confortável ônibus de turismo com destino a à Capital do 
Paraná Curitiba. 

2º Dia - Curitiba - Chegada prevista pela manhã e hospedagem no hotel a partir das 14h. Chegada e saída para 
passeio pela cidade. Destaque para locais como o Teatro Ópera de Arame, Jardim Botânico, Centro Cívico e o 
centro histórico, entre outros locais. Retorno ao hotel no final da tarde. Hospedagem. Noite livre. Pernoite. 

3º Dia – Curitiba x Beto Carrero x Blumenau - Após o café da manhã, em horário agendado pelo guia, 
estaremos nos despedindo da Cidade Sorriso com destino ao Beto Carrero World, onde passaremos o dia com 
muita diversão e adrenalina e algumas atrações especiais como a Casa do Terror, Trem do Fantasma, Império das 
Águas e muito mais! No encerramento destas atividades, seguiremos para o Hotel localizado em Blumenau. Noite 
Livre. Pernoite. 
4º Dia – Blumenau x Beto Carrero x Blumenau - Após o café da manhã, seguiremos para mais um dia de 
muito lazer e diversão no Beto Carrero World. Ao encerramento do parque estaremos retornando para o hotel. 

Noite Livre. Pernoite. 
5º Dia – Blumenau x São Paulo – Café e manhã livre. Check-out às 12h. Iniciaremos o city tour em Blumenau 
pela Vila Germânica com tempo para almoço e depois os pontos turísticos da cidade. Ás 20h iniciaremos nossa 
viagem para São Paulo com aproximadamente 10 horas de viagem. Viagem com paradas programadas. 
6º Dia – São Paulo – Chegada em São Paulo pela manhã e check-in. Dia livre para atividades independentes. 
7º Dia – São Paulo x Vitoria – Café da manhã. Às 12h iniciaremos nossa viagem de regresso. 
8° Dia – Vitoria – Chegada prevista em Vitória pela manhã. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 
 
Embarques: (Apresentação para embarque, obrigatório 30min antes da saída) 
 

• 17/07/2022 - 08h – Vitória – Praça dos Desejos – Espaço VIP (frente ao MC Donald’s) 
• 17/07/2022 – 08h20 – Vila Velha – Praça Duque de Caxias – (Em frente ao Bradesco) 
• 17/07/2022 - 09h – Guarapari – Muquiçaba (Em frente ao Sesc) 
• 17/07/2022 – 10h50 – Cachoeiro – Safra (Posto Sangrilá) 
• 17/07/2022 – 12h – Campos – Parque Rodoviária – Shopping Estrada 

 
Pacote Inclui: 

• Transporte em ônibus leito total;  
• 04 noites de hospedagem;  
• City tour em Curitiba com guia local; 
• Jantar de Confraternização em Curitiba; 
• 02 Passaportes Beto Carrero; 
• Serviço de bordo (aperitivos personalizados, sanduiche natural, frutas, refrigerante, água, café, chá gelado 

e quente.); 
• Seguro viagem;  
• Guia credenciado acompanhando grupo.  

Valores por pessoa em R$ a partir de:  

Hotel Cidade Categoria Regime Individual Duplo Triplo 

Lancaster Curitiba Standard Café  

2699 2199 2169 Himmenblau Blumenau Standard Café 

Normandie São Paulo Standard Café  

 

Criança até 4 anos e 11 meses (colo): Free 
Criança até 4 anos e 11 meses (poltrona): R$1340,00 

Crianças de 05 a 12 anos: R$1999 
 

Condições Gerais: 
• O valor para criança é válido somente quando acompanhado de 02 adultos. 
• Valores por pessoa em Reais sujeitos a alteração sem prévio aviso. 
• Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes no Cartão. 
• Pagamento à vista 3% desconto. 


