Departamento de Turismo
em parceria com NICHELE
TURISMO promove viagem

15 DE
DEZEMBRO
DE 2019
RESERVAS ATÉ 08/11/2019
Mínimo de 20 pessoas

EMBARQUE:

Maria Fumaça
Especial de Natal
Corupá / Rio Negrinho - SC

7h - Av. Winston Churchill, 450 - Capão Raso – .
7h30min - Av. Silva Jardim, 589 – ao lado do Colégio Xavier
Chegada prevista em Corupá às 9h30min.
A Subida! Corupá X Rio Negrinho
Embarque às 10h na Estação Ferroviária de Corupá.
Seguiremos a Rio Negrinho, um fantástico passeio de
Locomotiva à vapor de 1945, conhecida como Maria Fumaça.
Na qual a Maria Fumaça tem o prazer de mostrar toda sua
força e beleza, fazendo aquele som da tiragem, o nosso
conhecido “café com pão”, pela Serra do Mar, passando pela

R$ 290,00 à vista / 1 + 5 x R$ 52,00
Criança (06 a 11 anos): R$ 270,00 à vista /
1 + 5 x R$ 48,00

ponte em curva sobre o Rio Humboldt, 05 túneis, pontes e
viadutos.E também não pode faltar aquela comida em Rio
Natal, almoço (incluso), comida de igreja que todo mundo
gosta!
Levam-se em torno de 2 horas de passeio por lindas paisagens

INCLUI: Transporte em ônibus de turismo, 01
almoço, 01 ingresso para passeio de Maria Fumaça,
01 café colonial, lanche a bordo, seguro viagem e
serviço de Guia de turismo.

da região e pontes, no término teremos tempo para saborear
um Café Colonial (incluso) e anoitecer assistir as luzes se
acenderam e enfeitaram a cidade de Rio Negrinho.
Informações da Maria Fumaça: Há serviço de bordo dentro do
trem, com vendas de bebidas (água, suco, refrigerante,

Exclui ao preço: Extras de caráter pessoal e outros
que não constam como inclusos.
Informações e adesões na ASSUTEF através do
fone (41) 3233-0493.
Com Joana, pelo telefone 3279-6809 ou
e-mail marjoana@utfpr.edu.br

cerveja), chips (salgadinhos) e chocolate (dinheiro); Vendas de
souvenir

(cartão

e

dinheiro);

músicos,

que

fazem

apresentações curtas nos carros de passageiros.
Retorno a Curitiba, saída às 20h30min e chegada prevista para
às 22h30min.
Desembarque e fim de nossos serviços.

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.

