REVEILLON EM FLORIANOPOLIS (SC)
Florianópolis, Beto Carrero World, Balneário Camboriú
Período: 28 de dezembro de 2019 a 02 de janeiro de 2020
Programação:
1º DIA (28/12 – Sábado): Às 01:30hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador
Aluízio Alves para embarque às 03:55hs no voo GOL G3 1585 / 1244 com destino à Florianópolis
(SC). Previsão de chegada às 11:10hs. Após desembarque, faremos traslado Aeroporto / Hotel onde
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). A tarde, faremos visita a Lagoa
da Conceição (Maior Lagoa da Ilha). Retorno ao hotel no final da tarde. Programação noturna livre
2º DIA (29/12 - Domingo): Às 09:00hs saída Florianópolis / Beto Carreiro World (opcional,
ingresso não incluso no pacote). Dia inesquecível no maior parque multitemático do mundo. Em
horário a combinar retorno a Florianópolis. Noite livre.
3º DIA (30/12 - Segunda-feira): As 08:30hs saída para dia de lazer em Balneário Camboriú com
visita ao Cristo Luz (monumento situado no alto do Morro da Cruz com 33 metros de altura). Retorno
ao hotel em Florianópolis em horário a combinar. Noite livre.
4º DIA (31/12 – Terça-feira): Às 08:00hs saída para city tour panorâmico onde conheceremos a
Ponte Hercílio Luz, centro histórico, Catedral Metropolitana, Prédio da Alfândega, Igreja de São
Francisco, entre outros. Noite: festa de réveillon no hotel com ceia e bebidas.
5º DIA (01/01 – Quarta feira): Manhã livre para descanso e atividades independentes. A tarde,
vamos a Praia da Joaquina. Programação noturna livre
6º DIA (02/01 – Quinta feira): Às 07:00hs acerto de extras no hotel e saída para o Aeroporto Hercílio
Luz para embarque às 09:35hs no voo GOL G3 1245 / 1588 com destino à Natal (RN). Previsão de
chegada às 17:00hs. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Passagem aérea NAT/FLN/NAT voando GOL;
 Ônibus ou micro de turismo para todo o trecho a ser visitado;
 05 diárias em hotel categoria turística;
 Guia acompanhante (EMBRATUR);
 Festa de Réveillon no hotel com ceia e bebidas.
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extra de qualquer natureza que não esteja mencionado neste roteiro.
PREÇO POR PESSOA (Parte aérea e terrestre):
 Em apto duplo: R$ 4.800,00 parcelado em 10x de R$ 480,00 (Cheque ou cartão);
 Em apto triplo: R$ 4.600,00 parcelado em 10x de R$ 460,00 (Cheque ou cartão);
 *A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: Tel (84) 3221-2088 / 99988-8633
Email: avellartour@ig.com.br / Site: www.avellartour.com.br

