
Departamento de Turismo 
em parceria com NICHELE 
TURISMO promove viagem

7 - 9 DE 
SETEMBRO 

DE 2018

R$ 1.050,00 à vista / 1 + 5 x R$ 190,00 
em apto duplo
R$ 990,00 à vista   /  1 + 5 x R$ 180,00 
em apto triplo

Exclui ao preço: Bebidas, taxas diversas, passeios 
opcionais, ingressos, extras de caráter pessoal e 
outros que não constem como inclusos.

Inclui: Transporte em ônibus de turismo, 2 pernoites 
com café da manhã, passeio citados ao lado, 1 
passeio de barco com o almoço + 2 almoços, 2 
jantares, 1 taxa de visitação das Ilhas de Anhatomirim 
e Ratones Grande, serviços de guia de turismo, 
serviço de bordo e cartão assistência em viagem.

RESERVAS ATÉ 20/07/2018
Mínimo de 30 pessoas

Maiores informações e adesões na ASSUTEF através 
do fone (41) 3310-4731 ou com Joana, pelo telefone 
3310-4935 ou e-mail: marjoana@utfpr.edu.br  ou 
com Cinthia – e-mail: cinthiaota@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.
A ordem, os horários e os itinerários poderão ser alterados, para melhor 
aproveitamento da excursão.

Florianópolis
Santa Catarina

1º DIA: CURITIBA/PR - Apresentação para embarque 15 
minutos antes, em confortável ônibus de turismo, com 
TV e som ambiente.
Saída às 5h40min na Avenida Silva Jardim, 589, ao lado 
Colégio Xavier - Centro. E às 6h na Agencia NICHELE 
TURISMO – Av Winston Churchill, 448 – Capão Raso.
Previsão de chegada a Florianópolis/SC, ás 12h, almoço 
(incluso), seguiremos para hospedagem no Hotel Praia 
de Canasvieiras Internacional (48 3952-3100), em aptos 
duplos e triplos. A tarde passeio pelas praias do Norte. 
Jantar (incluso).

2º DIA: FLORIANÓPOLIS/SC - Café da manhã no hotel, 
saída para o passeio de barco, às 10h30min. Passagem 
embaixo da ponte Hercílio Luz; Vista panorâmica da 
cidade; Passagem pela Ilha dos Guarazes; Visita á Ilha de 
Ratones Grande - Fortaleza de Santo Antônio (séc. XVIII); 
Parada para almoço (incluso) e banho de mar em Gov. 
Celso Ramos; Visita à Baía dos Golfinhos (Área de 
Preservação); Visita à Ilha de Anhatomirim – Fortaleza de 
Santa Cruz (séc. XVIII). Jantar (incluso).

3º DIA: FLORIANOPOLIS/SC - CURITIBA/PR - Café da 
manhã no hotel, saída às 8h com a bagagem, para Praia 
da Joaquina e Dunas. Seguiremos passeio pela Lagoa da 
Conceição, para o almoço (incluso), depois um tour no 
centro da cidade.
Retorno às 16h p/ Curitiba. Chegada prevista 21h. 
Desembarque e fim de nossos serviços.


