SCHOOL BREAK 2016
05 DIAS / 03 NOITES

1° DIA: CIDADE DE ORIGEM/FLORIANÓPOLIS – Os passageiros devem apresentar-se, em horário e local a
serem determinados, para o embarque em ônibus leito turismo luxo com ar condicionado, calefação, TV, DVD, som
ambiente, frigobar e serviço de bordo. Acompanham o grupo durante a viagem 01 guia Embratur e 01 coordenador.
Seguiremos com destino a Florianópolis.
2° DIA: FLORIANÓPOLIS/TOUR DE PRAIAS/DAY CLUB/PREMIUM – Chegada pela manhã. Iniciaremos nossa
viagem realizando o TOUR DE PRAIAS, passando pela Lagoa da Conceição, e parando para curtir a praia da
JOAQUINA, uma das mais tradicionais praias para a prática de surf do país, passaremos também pela praia Mole e
faremos parada para almoço na BARRA DA LAGOA. À tarde, iremos para um super DAY CLUB (incluso), onde
almoçaremos e passaremos o dia fazendo festa. Após o jantar, iremos ter a festa: PREMIUM (opcional), noite
exclusiva e extremamente qualificada para a galera da Fan!
3º DIA: FLORIANÓPOLIS/SUNSET POOL PARTY/I HATE SCHOOL – Manhã livre. À tarde, realizaremos a
esperada SUNSET POOL PARTY, festa na piscina ao som de DJs. Retorno ao hotel para o jantar. À noite, em uma
das principais casas noturnas de FLORIPA teremos a I HATE SCHOOL (opcional).
4° DIA: FLORIANÓPOLIS/ESCUNA/BEACH COLORS/WHYTE PARTY TRIBOS – Após o café da manhã iremos
fazer o passeio de ESCUNA (opcional) pela costa norte da ilha, visitando a Baía dos Golfinhos, parada para almoço
na Costeira da Armação, visita ao Forte de Santa Cruz na ilha de Anhatomirim, no retorno, parada para banho
próximo à Ilha do Francês. Após o almoço os passageiros experimentarão um dos pontos altos da viagem: BEACH
COLORS FLORIPA (opcional)! A tradicional festa das cores, que simboliza a abertura do verão e promete trazer
energias positivas, música e muitas cores para os nossos passageiros! À noite, possibilitaremos um dos momentos
mais marcantes da vida dos estudantes, através de um JANTAR DE GALA, momento emocionante em que
lembraremos a infância de nossos passageiros. Após, iremos a WHITE PARTY (opcional).
5º DIA: FLORIANÓPOLIS/SUNSET TRIBOS/CIDADE DE ORIGEM – Após o café da manhã, os passageiros
desocuparão os quartos. Vamos aproveitar até o último momento nossa viagem, passaremos o dia em um DAY
CLUB e curtiremos o SUNSET juntamente com os últimos encantos da Ilha da Magia. Em horário adequado,
iniciaremos nossa viagem de retorno. Até a nossa próxima viagem!
ESTRUTURA EXCLUSIVA:












01 Guia de Turismo e 01 coordenador à disposição 24h;
Coordenação geral à disposição 24h;
Monitoria exclusiva durante os passeios;
Pulseira exclusiva para identificação e controle de passageiros;
Veículos de apoio para assistências ao grupo;
Ônibus exclusivos à disposição do grupo;
Plano de assistência médica e seguro em viagens;
Visita de médicos ao hotel e enfermaria;
Kit viagem camiseta e mochila de excursão;
Reuniões e confraternizações pré-viagem para familiarização do grupo;

O PACOTE INCLUI:

Transporte em ônibus leito turismo com serviço de bordo (refrigerante e água mineral à disposição);

03 noites em hotel categoria turística com café da manhã e jantar;

Tour de Praias;

Sunset Party na piscina;

Tarde em Day Club;

Mochila da viagem;

Camiseta da viagem;

Assistência Médica e Seguro Viagem;
Fan – agência de turismo
Rua Visconde de Pelotas, 1005. Santa Maria/RS
(55) 3214.1015 – contato@eusoufan.com.br – www.eusoufan.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS: Roteiro sugestivo. A ordem dos passeios poderá ser alterada ou cancelada devido a intempéries e/ou
para um melhor aproveitamento do roteiro.
RESPONSABILIDADES: A organizadora e promotora das excursões, declara explicitamente que serve de intermediária entre
os clientes e as entidades ou pessoas chamadas a prestarem os serviços que constam no itinerário, ou seja, empresa de
transportes, hotéis e receptivos locais.

MAIS INFORMAÇÕES: contato@eusoufan.com.br ou (55) 3214.1015
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