
Departamento de Turismo 
em parceria com NICHELE 
TURISMO promove viagem

12 e 13 DE
OUTUBRO DE

2019

R$ 580,00 à vista / 1 + 5 x R$ 105,00  (apto duplo)

R$ 504,00 à vista / 1 + 5 x R$ 95,00  (apto triplo)

R$ 700,00 à vista / 1 + 5 x R$ 125,00  (apto sigle)

Criança até 06 anos: R$ 160,00 à vista   / 
1 + 5x R$ 30,00
OBS.:  Os preços dos pacotes são sujeitos à alteração sem 
prévio aviso.

Exclui ao preço: Bebidas, taxas diversas, extras 
de caráter pessoal e outros que não constam 
como inclusos.

Inclui: Transporte em ônibus de turismo, 01 
pernoite com café da manhã no Villa Real, 02 
almoços, 01 jantar, 01 passeio de barco, lanche 
abordo, serviço de guia de turismo e  cartão de 
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.

São Francisco 
do Sul - SC

EMBARQUE - Às 5h30  na Av. Getúlio Vargas, na frente da 
Imobiliária Camargo – Piraquara.  | Às 6h na Av. Silva 
Jardim, 589 – ao lado do Colégio Xavier | Ás 6h30 na 
Agência - Av. Winston Churchill, 450 – Capão Raso.. 
Apresentação para embarque 15 minutos antes, em 
confortável ônibus de turismo, com TV, som ambiente.

JOINVILLE / SÃO FRANCISCO DO SUL - SC
BARCO PRÍNCIPE – Chegada prevista às 9h30.

Almoço (incluso) servido no Barco.

Em São Francisco, descemos para visitação da cidade: 
Museu do Mar, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça e 
o Centro Histórico.

Passeio opcional - Passeio de Trenzinho.

Seguiremos para o Hotel Villa Real (47 3471-5800) para 
hospedagem em apto single, duplo e triplos.

Final da tarde livre para aproveitar a piscina externa e 
térmica, sala de jogos, toda estrutura do hotel. Jantar 
(incluso) no hotel.

SÃO FRANCISCO DO SUL - SC
Após o café da manhã, passeio pelas praias de São 
Francisco. Almoço (incluso) no hotel, liberação dos 
apartamentos, daremos início a nossa viagem de 
retorno.

RETORNO -  Chegada prevista às 20h. Desembarque e 
fim de nossos serviços.

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


