Fan e Ca8 – Agência de Turismo
Visconde de Pelotas, 1005. Térreo. Santa Maria/RS
(55) 3214.1015
contato@eusoufan.com.br
www.eusoufan.com.br
05 dias – 3 noites
1o DIA - SANTA MARIA
Apresentação dos passageiros em local e em horário a combinar, para embarque em ônibus leito turismo, equipado com frigobar, TV,
DVD e banheiro. O grupo será acompanhado pela Coordenação Fan (acompanhamento durante toda a viagem).
2o DIA - BAL. CAMBORIÚ
Chegada e almoço no Balneário Camboriú Shopping. Após, acomodação no hotel e tarde livre para aproveitar a praia central de
Balneário Camboriú.
3o DIA - BAL. CAMBORIÚ/BETO CARRERO
Café da manhã no hotel. Após, saída para nosso melhor passeio: Parque Beto Carrero World (incluso). Passaremos o dia no parque
desfrutando das inúmeras atrações. A montanha-russa FireWhip e Torre de mais de 100 metros nos aguarda!!!
4o DIA - BAL. CAMBORIÚ/LARANJEIRAS
Café da manhã no hotel. Em seguida, faremos o passeio ao Parque Unipraias (incluso), curtiremos a belíssima praia de Laranjeiras.
Quem quiser pode curtir o YouHooo (opcional), um incrível passeio de trenó ou ainda descer 750m a 60km/h com o Zip Rider (opcional).
À noite, jantar em uma das melhores pizzarias de Balneário Camboriú. À noite, festa (opcional) em uma das melhores baladas da
cidade!
5 DIA - BAL. CAMBORIÚ / SANTA MARIA
Manhã livre. Após o café da manhã, iniciaremos nossa viagem de retorno a Santa Maria. Chegada diretamente ao local de partida.
Valeu galera, até o reencontro!

Serviços inclusos:
· Transporte em ônibus leito turismo
· Coordenação Fan – Acompanhamento durante toda a viagem
· Hotel na praia de Bal. Camboriú (aptos triplos/quádruplos). Hotel previsto: http://hotelitalia.com.br/
· 03 noites de hospedagem com café da manhã
· Ingresso Parque Beto Carrero World (1 dia)
· Ingresso ao Parque Unipraias
· Transfer para os passeios inclusos
· Camiseta da viagem
· Seguro Viagem
· Reunião pré-viagem
· Fotos diárias no site www.eusoufan.com.br
Opcionais:
 Youhooo
 Zip Rider
 Festas

MAIS INFORMAÇÕES: contato@eusoufan.com.br OU (55) 3214.1015
- A ordem do roteiro poderá ser alterada para melhor aproveitamento do mesmo, bem como a hotelaria indicada;
- Documentação obrigatória para a viagem: Carteira de Identidade Civil (emitida pela Secretaria de Segurança Pública) em original com expedição recente e em bom estado
de conservação.

Confira as baladas de Balneário Camboriú:
Sites das baladas:
www.greenvalley.art.br
www.galerasbar.com.br
www.marias.com.br

