
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Encantos de Santa Catarina: Oktoberfest em Blumenau, 
Nova Trento, Beto Carrero, Balneário Camboriú e 

Florianópolis (SC) 13 a 19/10/2018 
Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuni natureza e patrimônio histórico preservados com 
infraestrutura de cidade grande. Os grandes atrativos de Floripa são as praias, que chegam a 
quase 100 opções, lagoas, dunas, trilhas em meio à Mata Atlântica, casario colonial, sítios 
arqueológicos, boates concorridas e restaurantes estrelados. 
Um pedaço da Alemanha está presente na cidade de Blumenau. A herança dos imigrantes está por 
toda parte: da arquitetura em estilo enxaimel à boa mesa. No mês de outubro, acontece a 
Oktoberfest: a maior festa alemã do Brasil, que além da cerveja, contempla o folclore, a memória e 
a tradição. 
O pacote inclui: 
 Passagem aérea Fortaleza/Florianópolis x Navegantes/Fortaleza; 

 Transporte terrestre durante todo o período conforme a programação no roteiro; 

 03 noites no Hotel Sesc Cacupé em Florianópolis; 

 03 noites no Hotel Sesc Blumenau; 

 05 cafés da manhã e 05 jantares; 

 Passeios à Balneário Camboriú, Nova Trento, Brusque e Pomerode;  

 City tour em Florianópolis; 

 City tour em Blumenau; 

 Ingresso do Beto Carrero World; 

 Seguro de assistência viagem; 

 Guias (acompanhante e local) cadastrados no MTUR. 

Valores por pessoa:  

 
 

 
 

 

**SUJEITO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA** 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 30,00. 

Apto Duplo 
Trab. do comércio Empresário Conveniado Pub. em geral 

R$2.900,00 R$3.190,00 R$3.335,00 R$3.625,00 

Dados do vôo 

 

IDA: 13 OUTUBRO (SABADO) - GOL VOLTA: 19 OUTUBRO (SEXTA-FEIRA) - GOL 

G31669  FORTALEZA/ SP (CONGONHAS) 12:10 15:40 
G31260 SP (CONGONHAS)/ FLORIANOPOLIS 16:15 17:30 

G32151 NAVEGANTES/ RJ (GALEAO) 06:15 07:40 
G32176 RJ (GALEAO) / FORTALEZA 08:30 11:40 



 
 
Programação: 
 13OUT (SAB) - FORTALEZA/FLORIANÓPOLIS 
Comparecimento ao Aeroporto Pinto Martins em Fortaleza as 10h para viagem com destino a capital catarinense - 
Florianópolis. Desembarque no Aeroporto Internacional Hercílio Luz e o grupo segue ao Hotel Sesc Cacupé. Almoço 
não incluso. Jantar incluso no hotel. 
 
14OUT (DOM) – FLORIANÓPOLIS/BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ FLORIANÓPOLIS  
Pela manhã passeio ao Balneário de Camboriú, um município brasileiro do estado de Santa Catarina que faz parte da 
região metropolitana da Foz do Rio Itajaí, no litoral norte do estado. O grupo conhecerá o Parque Unipraias, um 
complexo turístico que uni tecnologia, meio ambiente e aventura (ingresso não incluso). Almoço não incluso. Em 
horário combinado, retorno ao hotel. Jantar incluso no hotel. Noite livre. 
 
15OUT (SEG) - FLORIANÓPOLIS 
Pela manhã tour em Florianópolis com visita ao Mercado Público Municipal, Alfândega, Ponte Hercílio Luz, Catedral 
Metropolitana, Praça XV de Novembro, dentre outros. Almoço não incluso. Visita à Barra da Lagoa, praia da Joaquina e 
à Lagoa da Conceição. Em horário combinado, retorno ao hotel. Noite livre. Jantar incluso no hotel. 
 
16OUT (TER) - FLORIANÓPOLIS/ BLUMENAU/ NOVA TRENTO/BRUESQUE/BLUMENAU 

Pela manhã, check out no Hotel em Florianópolis e o grupo segue a Nova Trento. Conhecida pelo turismo religioso, a 
cidade que é super aconchegante une o poder da fé com as atrações culturais italianas e as belezas naturais. Visita ao 
complexo do Santuário ecológico de Santa Paulina - construído em homenagem a primeira Santa brasileira. Parada 
para degustação de vinho colonial. Após o almoço (não incluso), o grupo seguirá à Brusque, conhecida como a capital 
catarinense da malha. Em horário combinado, acomodação do grupo no Hotel Sesc Blumenau e jantar incluso. 
 
17OUT (QUA) - BLUMENAU/POMERODE/BLUMENAU 
Pela manhã saída com destino a Pomerode, considerada “a cidade mais alemã do Brasil”. Lugar tranquilo e charmoso é 
reconhecido por suas tradições, belezas naturais e qualidade de vida. Após a visita, o grupo retorna à Blumenau para 
tour conhecendo o museu da cerveja Biergarten, Prefeitura, Vila Germânica, casarão e malharia Hering. Em horário 
combinado, desfile da Oktoberfest na rua XV de Novembro (salvo alteração da prefeitura de Blumenau). Retorno ao 
hotel. Almoço e jantar não inclusos. 
 
18OUT (QUI) - BETO CARRERO (PENHA) 
Pela manhã o grupo fará um inesquecível passeio ao Mundo Mágico de Beto Carreiro, considerado o maior da América 
Latina (ingresso incluso). Almoço não incluso. Em horário combinado, retorno ao hotel e jantar incluso. Noite livre. 
 
19OUT (SEX) - BLUMENAU/FORTALEZA 
Em horário combinado, o grupo segue ao aeroporto de Navegantes para viagem de retorno à Fortaleza. 
 
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos 
diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança.” 

Observações: 
 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 36 (trinta e seis) 

passageiros; 
 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 
 No hotel Sesc Cacupé – Florianópolis não tem elevador; 
 Para o uso da piscina e academia dos hotéis é obrigatório a apresentação de atestado médico; 

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem; 
 O passageiro do TSI deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a viagem; 
 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). É imprescindível que o responsável legal 

esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança original. 
 Criança com até 1 ano e 11 meses paga somente taxas de embarque e seguro (consultar valores); de 02 à 06 

anos 15% de desconto. 

 


