
Departamento de Turismo 
em parceria com AVENTURA 
CURITIBA promove viagem

29 DE SETEMBRO
DE 2018

CÂNION
GUARTELÁ CURITIBA - PR/ TIBAGI - PR

Saída: 05h30 - Com micro-ônibus (Chegar 15 minutos 
antes) na Avenida Silva Jardim, 589, ao lado Colégio Xavier 
- Centro. 

08h30 - Chegada na base da atividade;

08h45 - Início da atividade:  trilha pelo Parque Estadual do 
Guartelá, um local de excepcional beleza cênica, 
encontramos além de cânions e cachoeiras, patrimônio 
espeleológico e pré-histórico, em especial as pinturas 
rupestres, de fontes, nascentes e espécies de fauna e flora
nativas.

13h00 – Saída do Parque Guartelá para o próximo destino;

14h00 – Chegada no local de atividade, Fenda do Nick, 
uma fenda com aproximadamente 1 km de extensão e 
com partes de 1,2 metros de
largura. Caminhando entre a fenda, há momentos de 
água corrente e paredões de 30
metros ou mais pelo caminho, se revelando cenas 
incríveis e parecendo até momentos
em que estamos dentro de filmes do cinema.

17h - RETORNO A CURITIBA - PR

*Horário e roteiro podem ser alterados conforme as 
condições do tempo, perfil do grupo, fatores externos  e/ou 
regras de visitação.

R$164,90 à vista ou 3X R$54,96 
Em caso de desistência não haverá devolução do valor 
pago. OPCIONAL: lanche de triha (R$15 por pessoa).

Exclui ao preço: Alimentação e outros que não constam 
como inclusos.

Pré-requisitos: Estar em boa forma física  e mental, não 
estar sob efeitos de drogas ou medicamentos 
alucinógenos, disposição para fazer a atividade, ter mais 
que 18 anos.

O que usar: roupas leves, boné para proteção solar, calça e 
blusa de manga comprida para maior proteção, bota de 
trilha ou tênis fechado, óculos de sol, água, repelente, 
protetor solar e o que mais for necessário.

Inclui: Transporte em micro-ônibus (ida/volta) com condutor 
especializados, adesivo e cartão fidelidade do Aventura 
Curitiba, kit de primeiros socorros, capa de chuva caso 
necessário, fotos da atividade. 

RESERVAS ATÉ 06/09/2018
Mínimo de 22 pessoas

NOVA DATA! RESTAM ALGUMAS VAGAS!

Informações e adesões na ASSUTEF através do fone 
(41) 3310-4731. Com Cinthia, pelo telefone 3310-4993 ou 
e-mail cinthiaota@utfpr.edu.br ou com Joana, pelo 
telefone 3310-4935 ou e-mail marjoana@utfpr.edu.br 

Por exigência da ANTT e DER, os passageiros deverão 
estar portando a carteira de identidade original para viajar 
ou certidão de nascimento original para menores.
Uma Declaração de Risco, conforme a NBR/ISO 21101, deverá ser lida e 
assinada por todos os participantes, dando ciência aos riscos 
envolvidos na atividade.


