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Após café da manhã saída para tour no Circuito da Uva e do Vinho, onde se desgusta os 

melhores vinhos da região com cores e sabores variados. No final da tarde seguiremos 

para Foz do Iguaçu com pernoite a bordo.

As 08h saída para o Parque Nacional do Iguaçu, onde iremos visitar as Cataratas, um 

espetáculo de singular beleza – considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Um 

conjunto de 275 saltos que lançam 170 milhões de metros cúbicos de água por minuto 

(ingresso não incluso).  As 14h saída definitiva com destino a Caldas Novas. Pernoite a 

bordo. 

Após café da manhã saída para Florianopolis onde faremos um city-tour no qual 

visitaremos a famosa ponte Hercílio Luz, a Figueira Centenária e a Lagoa da Conceição. 

Em seguida, saída para Gramado. Chegada para a noite, hospedagem

terça-feira, 17 de julho de 2018 GRAMADO / CANELA / GRAMADO

Após café da manhã sairemos para tour onde visitaremos Lago Negro, Mini Mundo, 

Mundo a vapor, Museu de Cera, Aldeia do Papai Noel, dentre outros. Retorno para o 

hotel no final da tarde. By Night (opcional) Café Colonial

quarta-feira, 18 de julho de 2018

GRAMADO / GARIBALDI / B. GONÇALVES / 

FOZ DO IGUAÇU

domingo, 15 de julho de 2018 BLUMENAU / BRUSQUE / BLUMENAU

Apos café da manhã, saída para conhecermos as Cidades de Blumenau e de Brusque, 

importante polo textil de Santa Catarina que tambem destacam-se pelos seus e cultura 

de origem Germanica

segunda-feira, 16 de julho de 2018 BLUMENAU / FLORIANOPOLIS / GRAMADO

Manhã de compras em Goiânia, com saída as 12hs, com destino a Curitiba. Paradas 

para alimentação e higiene pessoal. Pernoite a bordo

sexta-feira, 13 de julho de 2018 CURITIBA

sábado, 14 de julho de 2018 CURITIBA / BETO CARRERO / BLUMENAU

Goiânia, Curitiba, Beto Carrero, Blumenau, Brusque, Florianopolis, Gramado, Canela, 

Bento Gonçalves, Garibald, Caxias do Sul, Foz do Iguaçu e Caldas Novas.

quinta-feira, 19 de julho de 2018 FOZ DO IGUAÇU

Chegada prevista para o começo da manhã. Hospedagem* e saída para compras em 

Ciudad Del Este - Paraguai (opcional). By Night

sexta-feira, 20 de julho de 2018 FOZ DO IGUAÇU / CALDAS NOVAS

Chegada prevista para o inicio da manhã em Curitiba, onde faremos City tour, visitando 

os principais atrativos turísticos da Capital Paranaense. Após Hospedagem.  By Night 

(opcional) no Restaurante Madalosso com música ao vivo. 

Após café da manhã saída para o mundo mágico do Beto Carrero Word (ingresso não 

incluso), o maior parque temático da América Latina, onde passaremos o dia. Às 19h 

saída para hospedagem em Blumenau.

terça-feira, 10 de julho de 2018 BELÉM / GOIÂNIA

Apresentação às 06:00hs em frente a Famtur para Embarque, ás 07:00hs saída com 

destino a Goiânia, com paradas para alimentação e higiene pessoal. (Pernoite a bordo) 

quarta-feira, 11 de julho de 2018 GOIÂNIA

Chegada prevista para o final da tarde. Hospedagem.

quinta-feira, 12 de julho de 2018 GOIÂNIA / CURITIBA



12 dia

13 dia

14 dia

Chegada prevista para o começo da noite. 

Fim de nossos serviços!  

 SERVIÇOS INCLUSOS:

• Transporte em ônibus leito turismo Double Deck (dois andares), com ar condicionado, TV, DVD, frigobar e som. • diárias de Hotel com 

café da manhã, categoria 3 estrelas, que começam e terminam as 12hs •  Serviço de bordo (cafezinho, água mineral, refrigerantes, 

biscoitos, lanches, etc.). • Passeios descritos no programa• 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS: • Passeios opcionais. • Despesas de caráter pessoal • Todo e qualquer extra que não esteja expressamente 

indicado como incluído no Programa. • Ingressos para shows, parques, passeios de trem, etc. OBSERVAÇÕES: • Favor ler o CONTRATO 

que rege a compra deste PRODUTO FAMTUR• A FAMTUR reserva-se o direito de alterar a ordem da programação e horários, caso 

necessário, para o bom andamento da excursão. • Preço válido para mínimo de 35 passageiros •   

NOSSOS PREÇOS POR PESSOA: 

APT° Triplo: R$ 2.995,00 Avista ou parcelado sem juros até a data da viagem.

APT° Duplo: R$ 3.295,00 Avista ou parcelado sem juros até a data da viagem.

ACEITAMOS CREDCARD E VISA EM ATÉ 12 X (COM JUROS DA PRESTADORA).

FAMTUR VIAGENS E TURISMO

Rua Diogo Moía, 740 – Umarizal Belém-Pa

Fone: 3241-9203/ 3223-3605 / 98384-3272  (Whattsapp) 

Site: www.famtur.com.br   E-mail: keilla-live@Live.com

segunda-feira, 23 de julho de 2018 BELEM

sábado, 21 de julho de 2018 CALDAS NOVAS

Chegada prevista pela manhã. Hospedagem. Restante do dia livre para você desfrutar 

das maravilhosas piscinas do hotel.  

domingo, 22 de julho de 2018 CALDAS NOVAS / BELEM

Saída após café da manhã com destino a Belém. Percurso com paradas para 

alimentação e higiene pessoal. Pernoite a bordo. 


