NOVIDADE - LANÇAMENTO

AMETISTA DO SUL(A Capital Mundial da
Pedra Ametista)

ITÁ THERMAS RESORT & SPA
Dois destinos maravilhosos numa única viagem
Buscamos você em casa no Rio e Niterói
08 dias, 07 noites e 9 refeições
(NOVA DATA DE SAÍDA: SETEMBRO DE 2021)
Saída: 20 de setembro de 2021, segunda-feira
Chegada: 27 de setembro de 2021, segunda-feira

Ametista Parque e Museu.

PARTE AÉREA:

1º dia, 20 de setembro de 2021, segunda-feira: RIO/CHAPECÓ/AMETISTA DO
SUL.
Apresentação no Aeroporto do Santos Dumont para embarque em voos previstos
abaixo:
20.09.2021 GOL( G3 1073)
Santos Dumont/Guarulhos
06:30/07:45
20.09.2021 GOL (G3 1298)
Guarulhos/Chapecó
08:45/10:20
Desembarque, num percurso rodoviário de aproximadamente 93km, chegaremos à
cidade gaúcha de Ametista do Sul para hospedagem no Hotel das Pedras, um dos
melhores da cidade. Tarde livre. Às 18h, iremos a Galeria Capra com acesso ao
comércio em geral de peças de decoração, artigos para presente e vários outros itens
em pedras ametistas. Além de poder contemplar a coleção de peças raras do acervo,
também será possível ter os sentidos aguçadospelas várias experiências ali vividas com
muita arte e tecnologia. Será servido neste dia como BOAS VINDAS um delicioso “buffet
de café”. Retorno ao hotel.

2º dia, 21 de setembro de 2021, terça-feira: AMETISTA DO SUL.
Após o café da manhã, iniciaremos a nossa visita pela cidade de Ametista do Sul.
Visitaremos ao Centro de Mineralogia que conta com mais de 100 amostras de rochas e
mineração, uma apresentação da visão geral da geologia. A seguir, iremos visitar o
Parque Ametista Museu com mais de 2.000 exemplares distintos de pedras, um mirante
com vista para outros garimpos e em veiculo motorizado entraremos dentro de uma
galeria desativada e vamos conhecer a micro cervejaria subterrânea Mina Beer.
ALMOÇO incluído. Na parte da tarde, iremos ao Sítio São Valentim, um passeio do tipo
agro indústria familiar de geleias, na oportunidade será visitado uma estufa de
morangos e degustação dos produtos ali produzidos. Retorno ao hotel. Noite livre.

3º dia, 22 de setembro de 2021, quarta-feira: AMETISTA DO SUL.
Café da manhã. Visita a Igreja de São Gabriel, revestida com mais de 40 toneladas de
pedra ametista. Na sequência, visitaremos: a Pirâmide Esotérica na Praça Central, a LP
Minerais do Brasil, maior loja de minerais da cidade e passeio no trenzinho das pedras,
um passeio diferenciado com muita diversão, onde o guia local vai explicar de forma
interativa desde o início da cidade até os dias atuais sobre à cidade de Ametista do Sul.
ALMOÇO.Na parte da tarde, visitaremos um Garimpo em atividade com galerias de
aproximadamente 200 metros de profundidade; o Museu das Pedras Gigantes, uma
galeria desativada que contém um acervo de pedras enormes possibilitando as pessoas
a entrar dentro dosgeodos para fotografar, além de contar com pedras belíssimas de
alto valor, o Shopping das Pedras, um conjunto de 12 lojas com uma variedade de
joias, semi-joias e artesanatos, fabricados pelos artesãos que expõem e vendem
mercadorias locais. Terminaremos o nosso lindo passeio por Ametista do Sul, na
Vinícola Ametistacom degustação de vinhos, sucos e frios. Retorno ao hotel. Noite livre.

4º dia, 23 de setembro de 2021, quinta-feira: AMETISTA DO SUL/ITÁ THERMAS
RESORT & SPA. Café da manhã. Em horário determinado, viagem rodoviária à cidade
deItá, em Santa Catarina, aproximadamente 156 km. Chegadae hospedagem no
maravilhoso complexo hoteleiro ITÁ THERMAS RESORT E SPA, que conta com uma
equipe de recreação, piscinas aquecidas e refeições especialmente preparadas.
JANTAR.

5º, 6º e 7º dias, 24, 25 e 26 de setembro de 2021, sexta-feira à domingo: ITÁ
THERMAS RESORT & SPA. 03 dias inteiros de lazer e relaxamento nas águas termais.
No período inclui pensão completa (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR). Haverá
passeio de trenzinho com guia local pela cidadezinha de Itá e como opcionalpasseio de
barco pelo Lago de Itá com a Torre da Igreja Submersa e a Usina Hidrelétrica. Muitas
história e diversão num único passeio.

8º dia, 27 de setembro de 2021, segunda-feira: ITÁ/CHAPECÓ//RIO DE
JANEIRO. CAFÉ DA MANHÃ.Em horário determinado,traslado ao Aeroporto de
Chapecó, aproximadamente 66kmpara embarque nos voos abaixo previstos de regresso
ao Rio de Janeiro.
27.09.2021
27.09.2021

GOL (G3 1295)
GOL (G3 4804)

Chapecó/Guarulhos
Guarulhos/Santos Dumont

HOSPEDAGEM:
Hotel das Pedras
Período: 20 à 23/09/2021
Endereço:Av. Brasil, 228, Centro – Ametista do Sul –
RS.
Fone: (55) 3752-1099
Website:http://www.hoteldaspedras.com.br

ItáThermas Resort& SPA
Período: 23 à 27/09/2021
Endereço: Rodovia SC 155. KM 130 s/n, Itá– SCFone: 0800

643 9200
Website:https://www.itathermas.com.br

11:00/12:35
13:25/14:25

IMPORTANTE:

Nossos preços incluem:

01 - INFORMAÇÕES DE EMBARQUE
NAS RESIDÊNCIAS

• Parte aérea
Rio/Guarulhos/Chapecó/Guarulhos/Rio• Guia de
turismo acompanhante credenciado pela Ministério
do Turismo• 07 noites com café da manhã.
• 09 refeições.
•
Todos os passeios mencionados na programação
• Gorjetas.

A Nature Turismo dará o serviço de
traslado compartilhado como cortesia da
sua residência na ida aos clientes que
moram nos municípios do Rio de Janeiro
e Niterói até o nosso ponto de partida da
viagem (LOCAL AEROPORTO SANTOS NÃO INCLUI: Extras de qualquer caráter.
DUMONT).
As
excursões
programadas
pela
Nature
02
DOCUMENTOS
PARA Turismo são realizadas em grupo e tem seus
ADULTOS:Portar o seu documento preços calculados para um mínimo de 20(vinte)
original durante a viagem, que deverá passageiros. A Nature Turismo reserva o direito
ser o mesmo, informado no ato da de cancelar a viagem cujo número de
reserva. O não cumprimento deste passageiros seja inferior a 20(vinte)
dispositivo isenta a Nature Viagens e
Turismo de quaisquer responsabilidade.
03
–
DOCUMENTOS
PARA
MENORES03.1- Caso não tenham
carteira de identidade,apresentar cópia
da certidão de nascimento,quando
acompanhado dos pais.
03.2- Providenciar autorização do pai ou
da mãe autenticada e reconhecida em
cartório
em
caso
de
viajarem
acompanhados por um deles.

Preço por pessoa
Apartamento solteiro:ENTRADA R$
729,00+09XR$ 729,00,= R$ 7.290,00
Apartamento duplo:ENTRADA R$
559,00+09XR$559,00,= R$ 5.590,00
TAXA DE EMBARQUE AEROPORTOS R$ 69,00

FRANQUIA DE BAGAGEM: 01 MALA ATÉ 23KG
MALA DE MÃO: ATÉ 10 KG
03.3- Caso viagem desacompanhados À VISTA COM 10% DESCONTO
dos pais,providenciar autorização do
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS
Juizado de Menores.
04 – PASSAGEIROS INDIVIDUAIS
QUE DESEJAM VIAJAR DIVIDINDO
APARTAMENTO DUPLO.
04.1 – a Nature Viagens e Turismo não
se responsabiliza em firmar uma
dupla,como também assegurar com
eficácia o perfil docompanheiro de
quarto.04.2 – a Nature Viagens e
Turismo tentará formar a dupla entre os
seus passageiros mas estará isenta da
não confirmação do par.04.3 – caso não
se efetive a dupla a Nature Viagens e
Turismo cobrará o valor integral do
apartamento solteiro.

