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DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO  
itá thermas RESORT COM SHOW DO 

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO 
 

 
 

 
            
 
 
 
 
01ª DIA – 06/03/2023 – SEGUNDA-FEIRA 
CURITIBA - FLORIANÓPOLIS - ITÁ – Saída de Curitiba as 04h em frente ao Shopping Curitiba 
para embarques ao longo do caminho (consultar sua cidade) e parada para embarque em 
Florianópolis no terminal Cidade de Florianópolis as 08h, seguindo com destino a Itá. Parada para 
almoço no deslocamento (não incluído) e chegada prevista para o fim da tarde no Hotel Itá Thermas 
Resort & Spa. Pernoite no Hotel (Jantar incluído).  
 

02ª DIA – 07/03/2023 - TERÇA–FEIRA 
ITÁ – Dia livre para curtir as atividades do hotel. Sugerimos como opcional no final da tarde o passeio 
no Barco Capitão Itá, que percorre o antigo leito do Rio Uruguai, atualmente transformado em um 
grande lago, até o local da antiga cidade submersa, onde restam visíveis apenas 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. (Café da manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite no Hotel.  
 

03ª DIA – 08/03/2023 - QUARTA–FEIRA 
ITÁ – Dia livre para curtir as atividades do hotel. Nesse dia tão especial que é o Dia Internacional da 
Mulher, em comemoração, teremos às 21h o incrível Show com Padre Ezequiel. (Café da manhã, 
almoço e jantar incluídos). Pernoite no Hotel. 
 

04ª DIA – 09/03/2023 – QUINTA-FEIRA 
ITÁ – FLORIANÓPOLIS - CURITIBA – Café da manhã, check-out, almoço e embarque da bagagem 
no transporte. Saída para retorno a Curitiba com paradas para desembarque ao longo do caminho, 
chegando na madrugada do dia 10/03/2023 no destino final, Curitiba. (Café da manhã e almoço 
incluídos). 
  

SERVIÇOS INCLUÍDOS:  
1- Transporte ida e volta desde Curitiba para o Hotel Itá Thermas Resort. 
2- 03 Pernoites no Itá Thermas Resort & Spa em apto Luxo, com café da manhã, almoço, chá da 
tarde e jantar. (Não inclui as bebidas) – (https://www.itathermas.com.br/) 
3- Acesso ao parque aquático e atividades do Hotel conforme programação do mesmo. 
(https://aquaparqueitathermas.com.br/)  
4- Seguro de viagem cobertura de R$ 30.000,00. 
5- 01 Show com Padre Ezequiel Dal Pozzo. 
6- 01 brinde surpresa do evento. 
 

http://www.pontodepartida.tur.br/
https://www.itathermas.com.br/
https://aquaparqueitathermas.com.br/
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO TRIPLO: R$ 2.699,00 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$ 2.780,00 
INVESTIMENTO POR CRIANÇA (6 até 12 anos) EM APTO DUPLO: R$ 1.525,00 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO SINGLE: R$ 3.419,00 
 

 

FORMA DE PAGAMENTO PARA FECHAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO: 
SETEMBRO/22: ENTRADA DE 15% + 05X sem juros. 
OUTUBRO/22: ENTRADA DE 15% + 04X sem juros. 
NOVEMBRO/22: ENTRADA DE 15% + 03X sem juros. 
DEZEMBRO/22: ENTRADA DE 15% + 02X sem juros. 
JANEIRO/23: ENTRADA DE 15% + 01X sem juros. 
FEVEREIRO/23: A VISTA 
 

CONSULTE PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO (SUJEITO A TAXAS). 
 

 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

• O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados no item 
serviços incluídos.  

• Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.). 
 
 
 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA TODAS AS IDADES: 
1 - Embarque de passageiros somente será permitido 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 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 
3 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, 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 responsabilidade 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; a continuação da viagem, a conclusão do roteiro. 
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou ocorrências 
climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem, quando houver.  
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. 
4 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso contrário, 
ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores.  

http://www.pontodepartida.tur.br/

