
 

 
 

ITAPEMA-SC 

TEMPORADA 2021 

7dias/6 pernoites 

SAÍDAS:  

23 A 29/JANEIRO/2021 

05 A 11/FEVEREIRO/2021 

06 A 12/MARÇO/2021 

 

Locais e horários de saídas: 

PELOTAS: RODOVIÁRIA 2º PISO as 01:00h (dias 23/01, 05/02, 06/03/21) 

RIO GRANDE: Posto Buffon do BIG as 23:30h (DIA ANTERIOR: 22/01, 04/02, 05/03/21) 

SÃO LOURENÇO: 01:30h Rest. Renostro BR 116 (dias 23/01, 05/02, 06/03/21) 
 

 

Roteiro: 

01º Dia – Pelotas x Itapema 

Apresentação nos locais de embarque com 15 min de antecedência e início da viagem.  

Chegada prevista para as 13h direto ao hotel.  

Jantar no dia da chegada incluso sem bebidas. Restante do dia livre. 

 

02º ao 06º Dia – Itapema - Dia livre. Serão oferecidos passeios OPCIONAIS, consulte o guia para maiores 

informações. 

 

7º Dia – Itapema x Pelotas - Desocupação dos aptos e as 09:30h início de viagem de retorno com 

previsão de chegada para as 23h em Pelotas e ...            Até a próxima viagem! 

 

 Valor por pessoa em apto Duplos ou Triplos por data de saída:  

23/01 - R$ 1.990,00 à vista em apto duplo ou triplo / R$ 3.200,00 apto individual 

05/02 - R$ 2.190,00 à vista em apto duplo ou triplo / R$ 2.900,00 apto individual 

06/03 - R$ 1.690,00 à vista em apto duplo ou triplo / R$ 2.390,00 apto individual 

*Parcelamentos: nos cartões Visa, Mastercard, Hipercard ou cheques. Consulte condições* 

 

OBS: Neste pacote teremos o guia no hotel com mínimo de 10 passageiros hospedados em Itapema. 

 

Incluso no pacote: 

*Transporte em ônibus Leito Turismo com serviço de bordo; 

*06 pernoites no HOTEL BEIRA MAR com 06 cafés da manhã e 05 almoços e 01 jantar (no dia 

da chegada, bebidas não inclusas); 

 
Condições Gerais: 

Garantia de lugar somente mediante pagamento de sinal. Saída confirmada com grupo mínimo de 25 passageiros. 

Crianças de 0 a 04 anos (no colo e acompanhada de 02 adultos) não pagam, de 05 a 09 anos tem desconto de 15% e a partir 

de 10 anos pagamento integral do pacote. Ocupação dos apartamentos na chegada a partir das 14h e no dia da saída 

desocupar até as 9h. Nos passeios inclusos e opcionais não haverá lugares marcados. Cancelamentos, consulte cláusulas 

contratuais. É obrigatório documento com foto (RG, CNH ou passaporte válido) para embarque na viagem. Seguro de Saúde 

de Assistência em Viagem não incluso, favor solicitar valores com seu agente de viagens. 


