
 
 
 
Departamento de Turismo em parceria 
com NICHELE TURISMO promove viagem 
 

 
 

ILHA DO MEL em PONTAL DO PARANÁ- PR 
 

 
 

ILHA DO MEL em PONTAL DO PARANÁ - PR 
29 DE FEVEREIRO DE 2020 - SÁBADO 

EMBARQUE: 06h00 - Av. Silva Jardim, 589 – ao lado do Colégio Xavier 

07h00 - Na AV. Winston Churchill, 450 – Capão Raso –  

PONTAL DO SUL – PR - Chegada prevista para ás 09 horas. Travessia para Ilha do Mel – desembarque na 
Praia de Encantadas. 

ILHA DO MEL – PR 

Na Praia de Encantadas - visita a Gruta, uma das maiores atrações, antigas lendas dizem que lá haviam lindas 
sereias inseridas pela força das ondas e quando saíram, estavam possuídas cantando suaves cantigas, 
encantando os viajantes, daí o nome Gruta das Encantadas. 

Antes do almoço, chegada à Praia Nova Brasília, a caminhada pelas trilhas até a Praça Felipe Valentin para 
almoçar (não incluso). Tempo livre. 

Caminhadas até o Farol, localizado no Morro das Conchas em Nova Brasília, de onde se avista uma belíssima 
paisagem da Ilha.  A caminhada até o farol leva aproximadamente 30 minutos do trapiche e a subida ao 
Morro é através de escadaria com mais de 100 degraus. 

Opcional: Ir de lancha até Fortaleza da Praia do Farol ida e volta com no mínimo 4 pessoas R$ 30,00 por 
pessoa. 



Retorno: Às 17h embarque na barca para Pontal do Sul, e após o desembarque, retorno a Curitiba,  Chegada 
prevista para às 21:00 horas. Desembarque e fim de nossos serviços. 

O que levar 

Calçado confortável para caminhada, roupa de banho caso queira aproveitar a praia, roupa para retorno, 
sacola pra roupas molhadas, toalha, câmera, documentos pessoais, óculos de sol, protetor solar, 
repelente, capa de chuva ou guarda-chuva (dependendo do clima), dinheiro para gastos pessoais, muita 
alegria e disposição. 

INCLUI: Transporte em ônibus de turismo, travessia de Barco-lancha pontal/Encantadas/ Brasília/ Pontal, 
acompanhamento de guia de turismo, taxas da prefeitura/ambiental, lanche a bordo e cartão de assistência 
viagem. 

Exclui : Bebidas, opcionais, refeições e passeios não especificados acima, extras de caráter pessoal e outros 
que não constam como inclusos. 

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

RESERVAS ATÉ 17/02/2020 (temos poucas vagas, garanta a sua). 
 

ATENÇÃO! Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante 
apresentação de documento de identificação original com foto (Carteira de Motorista ou identidade). Certidão 
de Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos.. 
 
EMBARQUE DE MENORES:  
* de 0 a 15 anos (criança e adolescente): desacompanhadas, precisam ter uma autorização judicial dos pais 
(emitida pelo Juizado de Menores) / Não se faz necessária a autorização quando crianças (menores de 12 
anos) e adolescentes (entre 12 e 16 anos), estiverem acompanhadas de um dos pais, guardião, tutor ou 
parentes, como avós, bisavós, irmãos, tios ou sobrinhos maiores de 18 anos. / Se não houver parentesco 
entre a criança/o adolescente e o acompanhante, este deverá apresentar uma autorização escrita, assinada 
pelo pai, pela mãe, pelo guardião ou pelo tutor, com firma reconhecida por autenticidade. (Solicitar exemplo 
de autorização a ser preenchida).  
 
de 16 a 17 anos (adolescente): desacompanhadas, se estiver viajando com carteira de identidade, NÃO se 
faz necessária a Autorização de Viagem. * Certidão de nascimento NÃO é válida para embarque. 
 
Maiores informações e adesões na ASSUTEF através do fone (41) 3233-0493 ou com Joana, 
pelo telefone 3279-6809 ou e-mail: marjoana@utfpr.edu.br ou com Cinthia pelo telefone 
(41) 3310-4804. 

VALOR POR PESSOA: 
 
R$ 195,00 à vista ou 3 x R$ 70,00 Adulto e criança acima de 7 anos. 
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