
Departamento de Turismo 
em parceria com NICHELE 
TURISMO promove viagem

04 a 06 DE
OUTUBRO DE

2019

R$ 590,00 à vista / 1 + 5 x R$ 110,00

Criança de 06 a 09 anos: R$ 440,00 à 
vista   /  6x R$ 82,00
*em apto duplo (casal), triplo solteiro, 
quádruplos e quíntuplos.

OBS.: Não tem apartamento duplo solteiro.

Exclui ao preço: Taxas turísticas, refeições não 
especificadas acima bebidas e outras despesas 
de caráter pessoal e outros que não constam 
como inclusos.

Inclui: Transporte em ônibus de turismo, 01 
pernoite com 02 cafés da manhã, 02 almoços e 
01 jantar, guia de turismo, serviço de bordo e 
seguro assistência viagem.

RESERVAS ATÉ 15/09/2019
Mínimo de 20 pessoas

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.

Aparecida 
do Norte

EMBARQUE - Às 20h na Av. Winston Churchill, 450 – 
Capão Raso | Às 21h na Av. Silva Jardim, 589 – ao lado do 
Colégio Xavier. Apresentação para embarque 15 minutos 
antes, em confortável ônibus de turismo, com TV, som 
ambiente e toalete.

APARECIDA – SP - Chegada prevista às 6h30 no Hotel 
Imperador (telefone: 12 3105-9113), hospedagem em 
apartamentos duplos para casais, triplos, quádruplos e 
quíntuplos. 

Passeio opcional:  visita ao Rio Paraíba para o passeio de 
barco (ingresso não-incluso).

Almoço (incluso)

A tarde livre para visitar: Basílica Nova e Velha, Centro de 
Apoio ao Romeiro, Museu de N. Sra. Aparecida, Passarela 
que liga as duas Basílicas, Teleférico, tempo para 
devoção e oração. 

A noite missa às 18h.

RETORNO -  Manhã livre, às 13h30 retorno à Curitiba. 
Chegada prevista às 23h30. Desembarque e fim de 
nossos serviços.

Atenção: A ordem, os horários e itinerários poderão ser 
alterados, para melhor aproveitamento da excursão.

Informações e adesões na ASSUTEF através 
do  fone (41) 3233-0493. 
Com Joana, pelo telefone 3279-6809 ou 
e-mail marjoana@utfpr.edu.br 


