
 

 

    

Curitiba / PR 
Serra do Mar / Morretes / Treze Tílias / Pinheiro Preto / Curitiba 

 

Período: 08 a 13 de outubro de 2022 
 

Programação: 
1º DIA (08/10 – Sábado): Às 15:00hs apresentação do grupo o Aeroporto Internacional Governador 
Aluízio Alves para embarque no voo GOL G3 1891 para embarque as 17:45 com destino à Curitiba 
(PR). Previsão de chegada às 21:45. Após desembarque, traslado Aeroporto Afonso Pena ao Hotel 
Categoria turística ou similar onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (conforme 
reserva). Pernoite. 
 

2º DIA (09/10 – Domingo): Às 07:00h traslado a Estação ferroviária de Curitiba, onde embarcaremos 
às 08:30h no Trem Turístico da Serra do Mar (Incluso no pacote) de Curitiba à Morretes (são 110 
quilômetros viajando pela maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil). Após almoço (Não 
incluso no pacote), faremos tour em Morretes para visitarmos a cidade dos casarões antigos e ruas 
estreitas com sua rotina pacata e o ar descansado de seus moradores. Final da tarde, retorno a 
Curitiba. Programação noturna: Sugerimos ao grupo Jantar no Restaurante Madalosso (Incluso no 
pacote) 
 

3º DIA (10/10 – Segunda-feira): Às 08:00h acerto de extras no hotel e saída para City-Tour - 
Panorâmico visitando Teatro Ópera do Arame, Jardim Botânico, Park Tanguá, Bosque do Alemão, 
entre outros. Na sequencia seguiremos à Cidade de Treze Tílias (SC). Previsão de chegada às 
20:00hs. Acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel categoria turística. 
Programação noturna à combinar. 
 

4º DIA (11/10 – Terça-feira): Dia dedicado à city tour pelos principais pontos turísticos da cidade de 
Treze Tílias, como: Museu Municipal Andrea Thaler, que conta com vários objetos da colonização, 
peças de artes, utensílios de trabalho e ainda ambientes que mostram como era a vida nos anos 30; 
parque Lindendorf, Parque do imigrante, Mundo Tirolês e cervejaria Bierbaum, entre outros. Pernoite 
 

5º DIA (12/10 – Quarta-feira): Às 08:00h acerto de extras no hotel e saída para visitarmos à Cidade 
turística de Pinheiro Preto – conhecida como capital Catarinense do vinho, de onde saem mais de 
50% de todo vinho produzido em Santa Catarina. Colonizada por Italianos e com pouco mais de 3 mil 
habitantes, sua economia gira em torno da produção de Uva, Maças e pêssegos, faz parte da Rota 
da amizade junto com outras cidades do estado catarinense. Na visita, tiraremos foto no pórtico da 
cidade, visitaremos o Parque do Imigrante Italiano – Milander e a Vinícola da Serra – criada em 1969 
por um casal de descendentes Italianos, que começaram de forma meio rustica a produção dos seus 
primeiros litros de vinhos. A Vinícola da Serra dispõe de Tour guiado com oportunidade de 
degustação de vinhos e outros produtos. Após almoço, seguiremos viagem com destino à Curitiba 
onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Nacional Inn ou 
Similar. Pernoite 
 

6º DIA (13/10 – Quinta-feira): Às 07:30 acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto 
para embarque às 12:15 no Voo GOL G3 1125 / 1588 com destino à Natal (RN). Previsão de 
chegada às 17:55. Fim dos nossos serviços.  



 

 

 
 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus Executivo de turismo para 
todo o trecho a ser visitado; 

 03 diárias no Hotel Categoria 
turística em Curitiba; 

 02 diárias no Hotel Categoria 
turística em Treze Tílias;  

 Passeio de trem a Serra do Mar; 

 Jantar no Restaurante Madalosso; 

 Guia acompanhante (EMBRATUR). 
 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro.

 
PREÇO POR PESSOA (Parte aérea voando GOL + Parte Terrestre – sujeito a reajuste e 
alteração sem aviso prévio): 
 

 A PARTIR de em Apto Duplo: R$ 6.300,00 ou 10x de R$ 630,00 (Cartão de Credito ou 
Debito *); 

 A PARTIR de em Apto Triplo: R$ 5.800,00 ou 10x de R$ 580,00 (Cartão de Credito ou 
Debito *); 

* A excursão poderá ser paga nos cartões de Credito ou Debito Mastercard e Visa. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)                                                                                                                                                         
Site: www.avellartour.com.br  

  Facebook: Avellartour  

  Instagram: @AvellartourOficial  
 E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br  

 

http://www.avellartour.com.br/

