
ÁGUAS DE PALMAS ...   PROGRAMAÇÃO CULTURAL COM MADRE PAULINA E COMPRAS EM BRUSQUE 
                
                           07 dias 06 noites             Período: 07 a 13/03/2022 
  
Local embarque: A confirmar ....   Horário: 05:00 Horas 
  
ESTÃO INCLUIDOS NO PACOTE 
06 Pernoites....06 Cafés da manhã....05 Almoços no Águas de Palmas....01 Almoço em 
Brusque... 
06 Lanches a tarde....06 Jantares...01 refrigerante ou suco incluído nas refeições    Exceto no 
almoço de Brusque. 
Passeio a Brusque e Madre Paulina. Viagem em Ônibus de turismo. Serviço de bordo. 
  
CONSULTE VALORES 
  
Hotel: Possui piscinas aquecidas adulto e infantil, jacuzzi, hidromassagem, sauna, jardim de inverno, 
sala de jogos, playground, salão de festas, quadra de tênis, cinema, parque aquático com bar 
molhado, toboáguas, cascatas, Serviço de praia, recreação adulto e infantil. Espaço grill. 
Você pode aproveitar as opções que hotel oferece: Parque Aquático com diversas piscinas e 
toboáguas, Piscinas internas no hotel ou praia. Cadeira de praia, guarda sol. (Tudo isso incluído no 
pacote) 
  
Apartamentos: Possuem secador cabelo, banho privativo, ar condicionado, frigobar (sem bebidas) 
sacada. Hotel fornece 01 toalha de banho por dia para praia. (Levar seus produtos de higiene 
pessoal.) 
  
Valores calculados   em  14/09/2021 e existindo alteração na   política econômica do    País, 
a agência Mágica Turismo reserva-se no Direito de modificar    suas tarifas   s/ aviso 
prévio   (respeitando os Negócios  anteriormente  confirmado    e pagos). Para viagens nacionais 
é obrigatório documento original e com foto. (carteira de identidade).com menos de 10 anos da 
data de emissão) Inclusive Carteira de identidade das Crianças.  No caso de crianças também 
deverão levar certidão de nascimento original para comprovar filiação.  Mais autorização 
juizado menores, no caso de viajar desacompanhado de um dos pais.  Na falta 
destes   documentos   e se houver    qualquer   tipo de problemas nos embarques e durante 
toda a viagem será de responsabilidade do passageiro ou responsável. 
Ficando isenta a Magica Turismo de qualquer responsabilidade e reembolso dos valores totais 
do pacote. 
  
Posteriormente passaremos informações dos protocolos de segurança com relação covid. 
  
  
	


