
1º dia: Recife / Curitiba 
Apresentação no aeroporto, para embarque com destino a Curitiba-PR. Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel. Pernoite. 

2º dia: Curitiba 
Manhã: Saída para conhecer os principais pontos turísticos da “Cidade Sorriso”, tais como: Rua das Flores, Teatro Guairá, 
Teatro Opera de Aram, Palácio da Liberdade, Jardim Botânico, com a estufa, Relógio das Flores e as construções históricas. 
Vista a Catedral Metropolitana, dedicada a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Acomodação no hotel. Jantar e pernoite. 

3º dia: Curitiba / Joinville / Penha 
Descida da Serra do Mar em litorina (trem) até Paranaguá, onde o ônibus estará nos esperando para continuar a viagem, 
passando por Joinville e chegando a Penha, onde será o pernoite. Jantar. 

4º dia: Penha / Parque Beto Carrero World / Penha 
Passeio no parque Beto Carrero World (ingresso incluso), o maior centro de lazer da América Latina. Entre os destaques 
estão zoológico, montanha-russa, apresentações e desfiles. 

5º dia: Penha / Blumenau / Curitiba 
Após café da manhã, saída para visitar os principais pontos turísticos de Blumenau incluindo a Catedral Diocesana de 
Blumenau, dedicada a São Paulo Apostolo. Retorno para Curitiba acomodação Jantar e pernoite. 

6º dia: Curitiba / Recife 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Recife via conexões. Fim dos nossos serviços. 

CURITIBA JOINVILLE

SAÍDAS: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 1º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023

BETO CARRERO WOLRD

06 DIAS

BLUMENAU

DIREÇÃO ESPIRITUAL:

CURITIBA E SANTA CATARINA

O PREÇO DO PACOTE INCLUI:

● Hospedagem em hotéis categoria turística, em quartos duplos com banheiro privativo. (Para quarto individual, consultar valores); ● Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). 
Exceto em dias de vôo, aeroportos, navios, trens e dias livres. A partir do café da manhã do 2º dia ao café da manhã do 6º dia; ● Bilhetes aéreos nacionais; ● Ônibus turístico (aeroporto / 
hospedagem / aeroporto); ● Direito de levar uma mala de até 20 kg + uma bagagem de mão ; ● Acompanhante da Obra de Maria; ● Taxas de embarque.

NÃO INCLUI: 

OBSERVAÇÃO:

 

 

 

● Excesso de bagagem nos aviões; ●Despesas no percurso de ônibus; ● Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigo-bar nos hotéis, etc; ● Ingressos 
para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas; ● Taxas de serviço R$ 280,00.

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem. A taxa de serviço é intransferível. Caso haja desistência por parte de 
algum peregrino, este perderá a taxa de serviço. O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 2019, e será 
reajustado caso haja aumentos significativos. Pacote válido para grupos de no mínimo 30 passageiros com saída dos aeroportos de Recife-PE, Fortaleza-CE e Salvador-BA 
sujeito a alteração sem aviso prévio. Saindo de outro aeroporto ou grupos com número de inscritos inferior a 30 passageiros, deverá ser feita uma consulta. A parte aérea será reajustada 
se houver aumento de tarifas superior a R$ 900,00 ou mudanças importantes na política das transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de peregrinos. De 25 a 29 
passageiros terá acréscimo de 10%. De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%

36NAC-P06

R$ 4.580,00
+ Taxa de serviço de R$ 280,00

Informações:
(81) 3126-9400
contato@rdpviagens.com
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