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Ilha do Mel e Curitiba
Passeio de Trem na Serra do Mar
30 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2019.
1º Dia – 30/01/2019 - Quarta-feira: saída prevista em frente às agencias Big Golden Tour:

 20h30min - Chapecó;
 21h15min - Xaxim;
 22h:00min - Xanxerê; Hotel Center
Noite em Deslocamento.

2º Dia – 31/01/2019 Quinta-feira: Após café da manhã, descolamento a estação ferroviária de
Curitiba para a descida de trem até Morretes. Serão 110 quilômetros viajando pela maior área
preservada de Mata Atlântica do Brasil e por uma ferrovia com 128 anos de história. Chegada em
Morretes e deslocamento a Pontal do Sul para pegar o barco que da acesso a ilha. Almoço no
deslocamento. Ao chegar na Ilha, entrada nos apartamentos das pousadas e tempo livre para curtir
as belezas que o local oferece. Pernoite em pousada domiciliar;
3º Dia – 01/02/2019- Sexta-feira: Café da manha. Dia Livre para curtir as opções na Ilha: Faremos
uma caminhada pela areia, passando por diversas praias, até chegar no farol (monumento que foi
construído em 1872 por ordem de Dom Pedro II, no alto do Morro das Conchas para orientar os
navegadores da Baía de Paranaguá, o qual possui a mesma função até hoje). Pernoite na ilha.
4º Dia – 02/02/2019– Sábado: Café da manhã e dia livre para aproveitar os demais atrativos da
ilha: Praia, sol, caminhadas, percorrer pelas trilhas, passeio de barco, gruta de encantadas, descansar.
Pernoite na ilha.
5º Dia – 03/02/2019 – Domingo: Logo cedo, após café da manhã, saída da ilha de barco até pontal
do Sul, onde de ônibus nos deslocaremos a Curitiba para visita nos principais pontos turísticos da
capital paranaense, como:

Jardim Botânico: Marca registrada da cidade criado a imagem dos Jardins Franceses e sua
estufa em estrutura metálica que abriga espécies botânicas de referencia nacional;

Opera de Arame: Com sua estrutura tubular e teto transparente, é um dos símbolos
emblemáticos de Curitiba. Entre lagos, vegetação típica e cascatas, faz parte do Parque das Pedreiras
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juntamente com o Espaço Cultural Paulo Leminski, cenário da encenação da Paixão de Cristo e
outros grandes eventos;

Parque Tanguá: Inaugurado em 1996, o Parque Tanguá surpreende pela sua beleza. Envolve
uma área de 235 mil m², lugar de um antigo complexo de pedreiras desativadas.

Almoço no Bairro Santa Felicidade: A antiga Colônia Santa Felicidade, formada por núcleos
coloniais principalmente de Italianos, preservou suas origens no que diz respeito à gastronomia e é
onde hoje estão localizados os melhores e mais renomados restaurantes de Curitiba.
Após o almoço, início da nossa viagem de retorno. Parada para jantar no deslocamento. Chegada
prevista em Chapecó e região em torno da meia noite.

Valor do Pacote por pessoa:


Adultos em apto duplo, triplo ou quadruplo: R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta
reais);

Valor para crianças: 0 a 3 anos no colo: não pagam - 04 a 6 anos: R$880,00 –
07 a 12 anos: R$ 980,00. Em todas as idades devem estar em apto com 02 adultos;

Adicional para apto individual: R$ 750,00 (consultar disponibilidade de aptos);

O pacote inclui










Acompanhamento de Guia Big Golden Tour desde a saída;
Serviço de bordo Big Golden Tour: refrigerante, água, doces e salgados;
Ônibus Double decker leito turismo;
03 pernoites em pousada familiar com café da manhã;
Passagem de trem Curitiba/Morretes;
Passeio de barco para a ilha do mel;
Passeios em Curitiba;
Almoço no bairro Santa Felicidade;
Taxas do IBAMA;

O pacote não inclui




Refeições e ingressos não mencionados;
Taxas de turismo na pousada, ilha ou atrativos, se houver;
Gastos de ordem pessoal e tudo o que não constar nos itens incluídos;

Informações gerais
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Documentação para embarque: RG/CNH/Carteira profissional;
Número mínimo para a realização da viagem: 30 pessoas;
Crianças a partir de 03 anos: proibido viajar no colo;
O roteiro poderá ser invertido ou ajustado de acordo com as condições de tempo e outros
fatores externos que influenciam na viagem;

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agencia de viagens!

