Vale do Itajaí com Beto Carrero08 dias – Alta temporada
1º DIA – BELO HORIZONTE / JOINVILLE / CAMBORIÚ
Partida às 14:00 H do Terminal Turístico JK, em viagem através da BR-381 , rodovia
Fernão Dias. Travessia noturna da grande São Paulo. Visita em Viagem à cidade de
Joinville – em Santa Catarina, conhecida como “Cidade dos Príncipes”.
2º DIA – CAMBORIÚ
Chegada e hospedagem previstas para o final da manhã. Livre para os primeiros contatos
com a bela “Copacabana Catarinense”. JANTAR. Noite livre.
3º DIA – CAMBORIÚ / BLUMENAU / BRUSQUE / CAMBORIÚ
Após o Café da Manhã, visita a Blumenau a “cidade da Oktoberfest” - com suas
construções em estilo “enxaimel”, seu grande comércio de malhas, felpudos e cristais. A
seguir, visita à Brusque – a “Berço da fiação catarinense”- com grandes indústrias e lojas.
Retorno ao hotel. JANTAR. Noite livre.
4º DIA – CAMBORIU / BETO CARRERO WORLD/ CAMBORIÚ
Após o Café da Manhã, dia inteiro de muita adrenalina no Beto Carrero World, considerado
o maior parque multitemático do mundo - com seus inúmeros brinquedos de última geração
e seus muitos shows’s. Retorno ao hotel à noite. JANTAR. Noite livre.
5º DIA - CAMBORIU
Dia inteiramente livre para atividades independentes. Sugerimos neste dia passeio de
teleférico (opcional) até a praia das Laranjeiras. JANTAR. Noite livre Sugerimos passeio
Opcional ao Cristo Luz – com belíssima vista panorâmica, restaurantes e lojas de souvenir.
6º DIA – CAMBORIÚ
Dia inteiramente livre para banhos de mar e/ou passeios de gosto pessoal. Sugerimos o 2º
dia ao Beto Carrero World (opcional). JANTAR. Noite livre.
7º DIA – CAMBORIÚ / CURITIBA / BELO HORIZONTE
Após o Café da Manhã, partida com breve visita à Curitiba – a linda “Cidade Modelo” ou
“Cidade Sorriso”, capital do Paraná e seus muitos pontos de atração turística, visita ao
Jardim Botânico. ALMOÇO. Logo em seguida, viagem de retorno.
8º DIA – BELO HORIZONTE
Chegada e desembarque previstos pela manhã, no mesmo local da partida.
Fim de nossos serviços.
Este programa de viagem obedece a deliberação normativa da EMBRATUR nº 161 de
09/08/85 que se encontra a disposição dos srs. Passageiros em nossa agência.
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