
Saída 20 Setembro

R$ 4.970,00
  p/pessoa em apto DBL

(Base 30 passageiros)
Sinal de R$ 1.400,00,00 e saldo em 06x de R$ 

595,00 cada uma nos cartões de crédito 
Visa ou Master Card. 

ou

R$ 6.250,00
  p/pessoa em apto SGL

(Base 30 passageiros)
Sinal de R$ 1.650,00,00 e saldo em 06x de R$ 

767,00 cada uma nos cartões de crédito 
Visa ou Master Card. 

 
 Consulte política de cancelamento da agência.

?Ônibus Leito Turismo ,
?Serviço de bordo,
?Refeições inclusas como descrito no 
programa,
?Seguro de viagem,
?Ingressos e passeios,
?Acompanhante Portosul
?Não inclui: telefonemas, lavanderia, 
frigobar e todo o que não constar como 
incluso.

?Carteira de identidade ou CNH.



20 Set - Seg - Porto Alegre - Soledade - 
Victor Graeff - Machadinho

22 Set - Qua - Treze Tílias

Café da manhã super completo para começar o dia muito 
bem. Hoje temos o city tour a pé com a guia local Verônica, 
visita à Catedral, ao Museu do fundador da cidade, Prefeitura, 
Galeria de arte em madeira, lojas de artesanato local.  
ALMOÇO INCLUSO, será num local muito bonito em contato 
com a natureza, o conhecido PARQUE LINDENDORF. Após o 
almoço teremos tempo para aproveitar o local, banho de 
piscina (interna e externa) será possível também. Esta noite o 
Jantar é livre.  Jantar incluso.

Apresentação as 07.00 hrs. no HAUDI PARK (na frente da 
Rodoviária), saída. Aprox. 2hs depois parada técnica no 
PARQUE DAS TUIAS. Continuação para visitar VICTOR GRAEFF 
e sua praça Tancredo Neves com os ciprestes, todos 
trabalhados em belas figuras. Continuamos até Passo Fundo, 
tempo para ALMOÇO INCLUSO. Após prosseguimos até 
chegar ao nosso ótimo hotel: MACHADINHO SPA RESORT, aqui 
temos as refeições inclusas.

24 Set - Sex - Prudentópolis

Café da manhã e saída cedo para visitar a Cachoeira do Salto 
São Francisco, e após seguiremos até Entre Rios. Hoje 
estaremos em contato com a história dos Suábios do Danúbio, 
nome dado a população de língua alemã, que vieram  de 
vários países do sudeste da Europa, especialmente do  vale do 
Rio Danúbio. No Brasil, eles se deram muito bem graças a 
união e cooperativismo entre eles nestas terras prósperas. O 
ALMOÇO INCLUSO, sera comida típica local, preparado por 
uma imigrante, o famoso Joelho de porco. Se estiver aberto 
visitaremos  o moderno Museu Histórico de Entre Rios, que 
conta a história destes imigrantes. O nosso passeio continua 
com a visita das 5 Colônias e algumas das Igrejas da região, 
retorno a Prudentópolis. Jantar incluso.

Café da manhã. Hoje o dia inteiro é de experiências em 
contato com a natureza, trilhas, visitas e ALMOÇO INCLUSO. 
Alguns lugares em destaque a ser visitados são: Salto São 
João, Cachoeira Perehouski, Igrejas Ucranianas em Linha 
Paraná e Linha Esperança. No final da tarde visita ao Museu do 
Milênio de Prudentópolis e a Igreja de São Josafat. O passeio 
de hoje é feito em ônibus local devido ao tipo de estrada que 
vamos pegar.  Jantar incluso.

26 Set - Dom - Ponta Grossa - Carambeí - 
Vila Velha - Gaspar

27 Set - Seg – Gaspar

23 Set - Qui - Treze Tílias - Prudentópolis

Café da manhã e ao redor das 09.00 hrs. saída para 
Prudentópolis. No caminho faremos uma parada num local 
previamente reservado para nosso grupo, pequeno Hotel 
Fazenda onde será servido nosso almoço, comida caseira tipo 
buffet. Seguiremos depois para o nosso destino principal. 
Chegada no HOTEL MAYNÁ. Detalhe importante: como a 
cidade só possui 03 hotéis simples, escolhemos o melhor 
deles que, apesar de simples, os aptos tem ar condicionado 
split, ótimo banheiro e ducha, camas confortáveis e muito 
limpas é claro um ótimo café da manhã. Este local serve como 
apoio para as visitas que realizaremos nos dois dias de 
permanência. JANTAR INCLUSO, o pessoal nos oferece as Boas 
Vindas com comida típica local e ..... ......surpresa!!! 

25 Set -  Sáb - Prudentópolis - Salto São 
Francisco - Entre Rios (Distrito de 
Guarapuava)  Café da manhã. Hoje teremos belas surpresas, parques de 

muita beleza e pouco divulgados. Começamos pela Furna do 
Buraco do Padre, local de extrema beleza, localizado dentro 
do Parque Nacional Dos Campos Gerais, a uns 24 km da cidade 
de Ponta Grossa. Após este passeio, o nosso ALMOÇO 
INCLUSO será em Carambeí, museu a céu aberto que 
reconstitui a antiga colônia de imigrantes holandeses vindos 
da Indonésia, que deram origem a cidade. Após o almoço, 
seguimos nosso passeio para visitar o Parque Estadual de Vila 
Velha. Aqui é possível encontrar formações areníticas com 
mais de 300 milhões de anos, verdadeiras obras de arte 
esculpidas pela natureza no decorrer do tempo. Hoje o dia foi 
intenso, mas ao final da tarde nos aguarda um lugar de 
extremo conforto e alto padrão para ter o descanso merecido. 
Aqui tudo está incluso: piscinas externas e internas, bicicletas, 
e muitos outros atrativos. Deixamos para o final do tour este 
belo hotel e assim voltar para casa com as baterias 
carregadas. JANTAR INCLUSO no FAZZENDA PARK HOTEL.

Dia Livre. Aproveite para curtir tudo, o hotel é um paraíso, 
com mais de 2 milhões de metros quadrados oferece 
atividades de lazer para todas as idades, animais da fazenda, 
programação radical e relaxante, são muitas opções 
realmente. Temos todas as refeições inclusas, aperitivos em 
volta da piscina e chá da tarde. Vamos ter a possibilidade de ir 
até Brusque para compras.

21 Set - Ter - Machadinho - Treze Tílias

Hoje sugerimos levantar cedo e começar aproveitando um 
maravilhoso café da manhã, assim como toda a infraestrutura 
do hotel (ao todo são 09 piscinas com águas termais), 
caminhadas no bosque, quadras de esporte, salas de jogo, 
spa. Ao meio dia ALMOÇO INCLUSO e logo depois 
continuamos a viagem para TREZE TILIAS. Hospedagem no 
TIROL HOTEL, categoria 3*. JANTA INCLUSA em restaurante 
próximo ao hotel.

28 Set - Ter - Gaspar - Porto Alegre

Hoje é o nosso último dia. Vamos aproveitar bem a manhã, 
pois a nossa saída de retorno para Porto Alegre será logo após 
o almoço. Esta será a viagem mais longa de nosso percurso 
mas faremos paradas para banheiros e esticar as pernas. 
Chegada em Porto Alegre aprox. as 22:00 hrs.

Fim dos nossos serviços.
A Portosul Turismo agradece a preferência.
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	2: Parte Interna

