
Saída 26 de Novembro



?Transporte em ônibus Leito Turismo. Devido ao roteiro e estradas não pode ser o de dois 
andares.

?Café da manhã diariamente.

?Almoço no Caminho à São Bento do Sul.

?Café colonial especial de Advento na chegada no Hotel Stelter.

?Colheita do Pêssego em Itaiópolis e almoço.

?Jantar em São Bento do Sul.

?Almoço em Recanto Grunemberg em Benedito Novo.

?Almoço em Santo Antônio de Lisboa ou local a determinar.

?Almoço em Rancho Queimado ou arredores.

?Almoço em Laguna.

?Almoço em Nova Veneza.

?Jantar em Criciúma.

?Brunch em Cocal do Sul no Castelo Britânico.

?Serviço de bordo no ônibus e água durante as viagens.

?Ingressos em todos os lugares visitados.

?Não inclui: despesas de caráter pessoal (lavanderia, telefonemas, frigobar, etc...) e tudo que 
não constar como incluído.

Após o café, partimos do hotel em direção a Florianópolis. 
Porém, aproveitaremos para conhecer Timbó e Benedito Novo, 
onde teremos o almoço incluído. Os pernoites acontecem em 
Florianópolis, Blue Tree Hotel, porém teremos várias visitas fora 
da ilha para conhecer cantinhos muito interessantes. A noite será 
livre para caminhar e curtir a beira mar e jantar em algum dos 
vários restaurantes (não incluso).

Após o café, check out e saída para Criciúma. No caminho 
faremos uma parada em Laguna, cidade de Anita Garibaldi onde 
conheceremos o Museu, Casa de Anita, Ponta do Mole e 
finalizando teremos o almoço incluso, com uma bela vista do 
Mar. Após seguiremos nossa viagem com destino a Criciúma. 
Hospedagem no Hotel Interclass. Noite Livre.

Após o café, saída para Nova Veneza, onde visitaremos a Igreja 
Matriz São Marcos, Gôndola Veneziana, Casas de Pedra, uma 
vinícola e o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. A noite 
compromisso com a Portosul.

Após o café, check out e saída em 
direção a Cocal do Sul. Este lugar possui 
um Castelo Britânico que poderemos 
visitar e onde realizaremos um Brunch, 
com bebidas inclusas e serviço a moda 
Britânica. No final iniciamos nosso 
retorno a Porto Alegre.

Fim dos Serviços.

A Portosul Turismo agradece a 

preferência.

Café da manhã europeu de Advento. 
Após saída para visitar um pomar de 
pêssegos e realizar a colheita em 
Itaiópolis, imigrantes Poloneses, hoje 
teremos a oportunidade de vivenciar um 
pouco dos costumes desta região eslava. 
Nesse cenário, cabe ressaltar a herança 
arquitetônica, gastronômica e cultural 
proveniente da colonização ucraniana e 
polonesa presente no munícipio. Um 
exemplo é a visita a Igreja São Pedro e 
São Paulo em estilo bizantino. Almoço Polonês incluso. No 
caminho passaremos por Rio Negrinhos onde visitaremos os 
principais lugares da cidade e poderemos registrar com belas 
fotos. Na parte da tarde retornamos a São Bento do Sul para nos 
preparar para a festividade do Advento que acontece no próprio 
Hotel. Muitas surpresas nos esperam. À noite e após a 
celebração, jantar incluso fora do hotel.

Após o café, saímos para realizar as visitas neste lugar 
encantador, um verdadeiro acervo histórico e cultural da época 
açoriana. Chegada e caminhada pela primeira rua calçada do 
Estado, Praça Roldão da Rocha Pires com a Igreja Nossa Sra. das 
Necessidades. Tempo livre para contemplação do lugar. Visita ao 
Engenho Andradas. Na parte da tarde, faremos um passeio a pé 
pela parte histórica de Florianópolis: Marco Zero, Catedral 
Metropolitana, Praça XV, Mirante da Ponte Hercílio Luz. Hoje o 
almoço está incluso, em lugar a ser informado.Antes de retornar 
ao hotel procuraremos um belo lugar para assistir o pôr do sol. 
Retorno ao hotel e noite livre. Almoço incluso.

Em horário oportuno saída de Porto Alegre. Parada para almoço 
no caminho. Chegada em São Bento do Sul Hotel Stelter. 
Hospedagem neste hotel centenário administrado pela família e 
que prima pelo atendimento e os detalhes.  À noite um super 
Café Colonial temático de Advento.

26 Nov - Sex - Porto Alegre - São Bento do Sul

27 Nov - Sab - São Bento do Sul

02 Dez - Qui - Criciúma - Nova Veneza 

03 Dez - Sex - Criciúma - Cocal do Sul - Porto Alegre 

30 Nov - Ter - Florianópolis - Rancho Queimado

Café da manhã. Dia reservado para lugares bucólicos e natureza. 
Distante 60 km. da ilha, encontra-se Rancho Queimado. Neste 
lugar existia um rancho que servia de ponto de pousada aos 
tropeiros. O lugar incendiou-se conforme demonstraram os 
vestígios, dando origem ao nome. Teremos oportunidade de 
visitar a casa de campo de Hercílio Luz. Almoço incluso nos 
arredores. Oportunidade de visitar a casa do Chocolate e 
propriedade rural onde se planta morangos. Rancho Queimado é 
a capital do morango. Retorno a Florianópolis. Noite Livre.

?RG ou CNH válida

28 Nov - Dom - São Bento do Sul - Florianópolis

29 Nov - Seg - Florianópolis - Santo Antônio de Lisboa

01 Dez - Qua - Florianópolis - Laguna - Criciúma

?Por pessoa em duplo: R$ 4.870,00 (Entrada de R$ 
1.370,00 e 5x de R$ 700,00) ou à vista: R$ 4.670,00.

?Single: R$ 6.050,00 (Entrada de R$ 1.550,00 e 5x de 
R$ 900,00) ou à vista R$ 5.750,00.
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