
 

 
CURITIBA/ILHA DO MEL/PASSEIO DE TREM / MORRETES 

 
1º DIA – 21/11/2019 Quinta – Apresentação para iniciarmos nossa viagem com destino a Curitiba a 
partir das 20h. 
 
2º DIA – 22/11/2019 Sexta– City tour pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos:  Jardim 
Botânico; Centro Cívico, Museu Oscar Niemeyer, Opera do Arame, Parque Tanguá, Parque Tingui. A 
noite livre 1º Pernoite.  
 
3° DIA – 23/11/2019 Sábado – CURITIBA / ILHA DO MEL /CURITIBA 
Após o café da manhã, saída para o Pontal do Sul onde faremos a travessia de barco até a Ilha do Mel 
- uma estação ecológica com rica variedade de flora e fauna e uma geografia que proporciona belas 
paisagens. Tempo para apreciar o comércio e restaurantes locais ou passeios como caminhada até a 
Gruta das Encantadas, Farol das Conchas ou até a Fortaleza N.S. dos Prazeres. No final da tarde 
retorno para Curitiba. Noite livre, ou a combinar. 2º Pernoite. 
 
4º DIA –24/11/2019 Domingo – CURITIBA / MORRETES  
Após o café da manhã, fantástico passeio de trem pela Serra do Mar, uma arrojada obra da 
engenharia nacional sobre a encosta da serra, com 13 túneis e 41 pontes e viadutos metálicos, em 
meio às belíssimas reservas da mata atlântica. Chegada em Morretes, cidade histórica fundada pelos 
jesuítas em 1733. A cidade conserva construções coloniais bem preservadas, além de oferecer o 
melhor da culinária paranaense, o barreado acompanhado da boa e única cachaça de 
banana fabricada no país. Após o almoço, viagem de retorno. 
 
 

 INCLUSO NO VALOR: 
- Ônibus leito turismo equipado com: tv’s, DVD, som ambiente, geladeira elétrica, ar condicionado, 
calefação e toalete; 
- 02 noites em hotel com café da manhã em Curitiba-PR; 
- City tour com guia local acompanhante; 
- Passeio Ilha do Mel (com barco até a ilha); 
- Passeio de trem Curitiba-Morretes; 

 
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO/ TRIPLO R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais). 
VALOR POR PESSOA EM APTO INDIVIDUAL R$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais). 
 

         FORMAS DE PAGAMENTO: 
         A vista: 5% de desconto 
         Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta) 

 
        **Entre em contato com seu Agente de Turismo para verificar as cidades de embarque. 
 

 


