
 
 

                                                                                              Orçamento Nº: 500/2017 

 

TERMAS DO GRAVATAL – SC  
HOTEL INTERNACIONAL 

 
SAÍDA: 29/MARÇO/2018       HORÁRIO: 23h45min  RETORNO: 01/ABRIL/2018 

 
 

Em Gravatal a água termal brota de uma fonte com temperatura de 37º graus. Suas propriedades terapêuticas são recomendadas 
aqueles que precisam relaxar e estimular a atividade celular e querem rejuvenescer. 

 
1º DIA: 29/03– QUINTA-FEIRA: CAXIAS DO SUL /GRAVATAL: Apresentação dos passageiros às 23h45min para embarque em 
ônibus leito turismo, poltronas com descansa-pernas, equipado com ar condicionado, calefação, frigobar, cafeteira e toalete para 
viagem com destino a Gravatal via rota do Sol e BR 101 com parada. 
 
2º DIA: 30/03– SEXTA-FEIRA: GRAVATAL:  Chegada no hotel para o café da manhã após restante da manhã livre para aproveitar a  
infra-estrutura do hotel. Ou livre para aproveitamento no excelente comércio do centro da cidade. Almoço por volta das 14hs entrada 
nos apartamentos e jantar inclusos no hotel (sem bebidas inclusas no almoço e no jantar). 
 
3º DIA: 31/03- SÁBADO: GRAVATAL: Dia inteiramente livre para banhos termais, recreação e aproveitamento da infra-estrutura do 
hotel. Ou livre para aproveitamento no excelente comércio do centro da cidade. Café da manhã, almoço e jantar inclusos no hotel 
(sem bebidas inclusas no almoço e no jantar). 
 
4º DIA: 01/04- DOMINGO: GRAVATAL/CAXIAS DO SUL: Café da manhã no hotel. Restante da manhã livre para aproveitamento 
da infra-estrutura do hotel. Desocupação do hotel ao 12h00min. Almoço incluso (sem bebida). Por volta das 14h00min início da 
viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada prevista para início da noite.              Fim de Nossos Serviços, Obrigada e até a Próxima 

viagem! 

 
 
O PACOTE INCLUI:  
 

 Ônibus leito turismo, poltronas com descansa-pernas, equipado com ar condicionado, calefação, frigobar, mesa de jogos, cafeteira e 
toalete 

 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,   
 03 noites no Hotel Internacional em apartamentos standart duplos,  
 03 cafés da manhã,  
 03 almoços (não inclui bebidas)  
 02 jantares (não inclui bebidas), 
 programação do hotel, parque aquático e piscinas termais no hotel,  
 Guia de turismo Mtur toda a viagem,  
 Serviço de bordo (salgados, doces, balas, bombons, pipocas, pirulitos, biscoitos, água mineral e refrigerante). 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: Em apto. Duplo: à vista R$ 1.250,00  
 
FORMA DE PAGAMENTO: a vista R$ 1250,00 a prazo 06 vezes de R$ 230,00 (no cheque pre datado) 
Criança de zero a 04 anos R$ 50,00 (sem ocupar poltrona com dois adultos no mesmo quarto) 
Criança 05 a 09 anos R$ 690,00 (com dois adultos no mesmo quarto) 
Criança 10 a 12 anos R$ 920,00 (com dois adultos no mesmo quarto) 
 
Não Inclui: refeições não mencionadas, bebidas nas refeições, gastos de natureza pessoal, remédios de uso pessoal, passeios opcionais, taxas e serviços 
extras as diárias para utilização da infra-estrutura do hotel como massagens e terapias e tudo que não estiver mencionado no item acima: O pacote 

inclui.  
 

P.s. As diárias no hotel iniciam as 14h00min e findam as 12h00min. Para o período solicitado o hotel trabalha apenas com pacote de 
03 noites por ser feriadão. Recomendado grupo de pelo menos 20 pagantes em função de tratativas de valores para grupo e liberação 

de despesa do motorista. 
 

Neste pacote não está inclusa a taxa de turismo obrigatória  conforme lei municipal. A mesma deverá ser paga individualmente no 
check-out. 

 

 


