
Pensão 
completa 

Passeios e 
Ingressos

Hospedagem 

em Apto. Luxo

5 dias incríveis
Seguro Viagem

de R$20.000

Ônibus Double 

Deck (Leito)

MARÇO 2022

Itá Thermas Resort
COM MAESTRO ROBSON MEDEIROS E CORAL DE VOZES DE SC



Confira algumas recordações das viagens 
que já aconteceram com a Ponto de Partida

Roteiros individuais
e personalizados.

Os melhores 
fornecedores.

Equipe de 
profissionais
qualificada.

O que dizem nossos clientes

Porque viajar
com a Ponto de Partida

Já fiz 5 viagens maravilhosas
com a Ponto de Partida e tenho
mais 3 contratadas para este ano
de 2020. O que devo dizer
depois disso, só que todas as
minhas experiências foram
ótimas e é por isso que continuo
viajando e propagando que a
empresa é fantástica. Sem con-
tar as amizades que construí nas 
viagens já realizadas. Quero mais, 
muito mais, e acredito que muito 
do sucesso depende dos queridos
Cesar e Mara. Muito obrigada.

Maritê Marcon
5 VIAGENS

Estivemos eu e meu marido
viajando com a Ponto de
Partida para o Oriente Médio, em
setembro de 2019. Conhecemos
a Turquia, Egito e Israel. A
viagem foi incrível do começo ao
fim, hotéis surpreendentes,
comida de excelente qualidade,
roteiro muito bem organizado. 
Amamos o astral maravilhoso da
Mara sempre pra cima e
resolvendo de imediato os
pequenos problemas que
apareciam.Tão logo tenhamos 
chance, partiremos com eles rumo 
a novas aventuras. Super
recomendamos.

Lúcia Melo
Terra Santa - Egito - Israel

Foi uma viagem cheia de
surpresas e encantos. Muito
prazerosa com atendimento por
parte da empresa de primeira.
O programa foi especial,
o que vi e ouvi foi espetacular.
O atendimento dos Guias da
empresa e Guias locais foi
excelente. Super recomendo
viajar com a Ponto de Partida.

Madalena Menegaz
México
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Confira a programação 
diária deste roteiro 

Roteiros individuais
e personalizados.

Os melhores 
fornecedores.

Equipe de 
profissionais
qualificada.

O que dizem nossos clientes

01ª DIA – 01/06/2022 – QUARTA–FEIRA
FLORIANÓPOLIS – ITÁ – Saída de Florianópolis às 07h do Terminal Cidade de 
Florianópolis comdestino à Itá. Parada para almoço no deslocamento (não incluído) 
e chegada prevista para o fim datarde, aonde vamos nos hospedar no Itá Thermas 
Resort & Spa. Pernoite no Hotel (Jantar incluído).

02ª DIA – 02/06/2022 - QUINTA–FEIRA
ITÁ – Dia livre para curtir as atividades do hotel e no final da tarde em horário de-
terminado, saída até o píer na margem do lago de Itá. Após o embarque, o Barco 
Capitão Itá, percorrerá o antigo leito do Rio Uruguai, atualmente transformado em 
um grande lago, até o local da antiga cidadesubmersa, onde restam visíveis ape-
nas as torres da igreja. Nesse passeio você irá contemplar o entardecer no lago, o 
pôr do sol, a magnífica paisagem ribeirinha e muitas outras surpresas entre elas a 
apresentação do Coral Vozes de Santa Catarina na ilha. (Café da manhã, almoço e 
jantar incluídos). Ao término retorno ao hotel e pernoite.

03ª DIA – 03/06/2022 - SEXTA–FEIRA
ITÁ – Dia livre para curtir as atividades do hotel. À noite apresentação do Coral Vo-
zes de Santa Catarina no Centro de Eventos do Hotel. (Café da manhã, almoço e 
jantar incluídos). Pernoite no Hotel.

04ª DIA – 04/06/2022 - SÁBADO
ITÁ – Dia livre para curtir as atividades do hotel. À noite apresentação do Coral Vo-
zes de Santa Catarina no Centro de Eventos do Hotel. (Café da manhã, almoço e 
jantar incluídos). Pernoite no Hotel.

05ª DIA – 05/06/2022 - DOMINGO
ITÁ – FLORIANÓPOLIS - Café da manhã, check-out, embarque da bagagem no 
ônibus e saída com retorno a Florianópolis. Parada para almoço (não incluído). 
Chegada à noite no Terminal Cidade de Florianópolis. (Café da manhã incluído).
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Serviços Incluídos
Confira a seguir todos os serviços que já estão nesse roteiro e 
como eles vão beneficiar você nessa viagem.

Ônibus DD leito turismo saindo de Florianópolis.
04 Pernoites no Itá Thermas Resort & Spa em apto Luxo, com café da 
manhã, almoço, chá da tarde e jantar. (Não inclui as bebidas). Acesso ao 
parque aquático e atividades do Hotel conforme programação do mesmo. 
(https://www.itathermas.com.br/)
 Seguro de viagem cobertura de R$ 20.000,00.
03 Apresentações do Coral Vozes de Santa Catarina com Maestro Robson 
Medeiros.

Passeio de barco – Capitão Itá.

01 Camisa do evento.

Serviços Não Incluídos
Confira a seguir os serviços que não fazem parte desse roteiro 
e programe-se para aproveitar sua viagem ao máximo!

• O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente men-
cionados no item serviços incluídos.
• Bebidas durante as refeições.
• Comidas não mencionadas.
• Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.).
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Condições de Pagamento

Formas de Pagamento

A seguir você encontra todos os métodos e formas de paga-
mento do roteiro, para mais informações consulte nosso time! 

ATENÇÃO! Pagamentos feito com CHEQUE OU BOLETO BAN-
CÁRIO PARA FECHAMENTO EM:

Investimento por pessoa em APTO. TRIPLO = 
Investimento por pessoa em APTO. DUPLO = 
Investimento por pessoa em APTO. SINGLE = 

R$ 2.440,00
R$ 2.590,00
R$ 3.360,00

OUTUBRO/2021

NOVEMBRO/2021

DEZEMBRO/2021

TRIPLO: ENTRADA DE R$ 305,00 + 07X R$ 305,00
DUPLO: ENTRADA DE R$ 329,00 + 07X R$ 323,00
SINGLE: ENTRADA DE R$ 420,00 + 07X R$ 420,00

TRIPLO: ENTRADA DE R$ 352,00 + 06X R$ 348,00
DUPLO: ENTRADA DE R$ 370,00 + 06X R$ 370,00
SINGLE: ENTRADA DE R$ 480,00 + 06X R$ 480,00

TRIPLO: ENTRADA DE R$ 410,00 + 05X R$ 406,00
DUPLO: ENTRADA DE R$ 435,00 + 05X R$ 431,00
SINGLE: ENTRADA DE R$ 560,00 + 05X R$ 560,00
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1. Somente será permitido embarque mediante apresentação de DOCUMENTO DE

IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL COM FOTO (carteira de motorista ou identidade, ambos em 

perfeitas condições). Certidão de Nascimento original somente será aceita para crianças 

até 11 anos.

2.OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, al-

terações, cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança 

dos viajantes, item que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, 

inclusive de voos, por força maior, alheios a vontade da operadora, não serão de respon-

sabilidade da mesma, não dará direito a descontos proporcionais ou indenizações, uma 

vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e contratado EXPONTANEAMENTE 

e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, tráfego, mecânica e política. 

Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; acontinuação da via-

gem, a conclusão do roteiro. A realização da viagem com o número inferior ao previsto 

será opcional para a operadora ou esta devolverá os valores recebidos, sem que incida 

qualquer ônus ou indenizações.

DOCUMENTOS 
OBRIGATÓRIOS
ATENÇÃO! PARA TODAS AS IDADES VALEM ESTA OBRIGATORIEDADE


