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SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC – Aprox. 330 KM de Curitiba 

www.plazahoteis.com.br/caldasimperatriz 
PERIODO: 15 A 18/06/2014 
EMBARQUE: DATA: 15/06/2014       08HS30    LOCAL: R. Brig. Franco – em frente ao Shopping Curitiba. 
RETORNO: 18/06/2014 - No mesmo local do embarque. 
 
PREÇO POR PESSOA EM APARTAMENTOS DUPLOS: 
PENSÃO COMPLETA: café da manhã, almoço e jantar (FAP) 
SÓCIOS:  R$ 1.190,00 
NÃO SÓCIOS: R$ 1.240,00 
 
MEIA PENSÃO: café da manhã e jantar (MAP) 
SÓCIOS:  R$ 1.030,00 
NÃO SÓCIOS: R$ 1.095,00 
Observação: Após definido o Regime de Alimentação, não será permitida mudança.  
 
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado com cheques pré-datados em oito vezes 
 
INCLUSO: Transporte em ônibus Leito Turismo; Seguro viagem; Lanche a bordo; Bolsa viagem, 03 noites de hospedagem no Hotel Plaza Caldas 
de Imperatriz. Regime de refeições de acordo com a opção escolhida. Se FAP, bebidas durante almoços e jantares (AGUA, SUCO, REFRIGERANTES, 
CERVEJA E CAIPIRINA DE CACHAÇA). Se MAP, bebidas inclusas apenas durante os jantares. 

 
Atividades para adultos: Guerra dos sexos, futebol, vôlei, basquete, ginástica,  expressão corporal, passeios junto a natureza, hidroginástica, 
bingo, bingo dançante, caminhadas, alongamento, ping pong, jogo de cartas,  sinuca, chá da amizade, lian gong, feira de artesanato, caldo de cana, trilha 
ecológica, palestra ecológica, dominó.  
Estrutura de lazer: seis piscinas com águas termais, sendo três internas (uma exclusiva para adultos) e três externas, banheiras de 
hidromassagem ao ar livre e na área interna, sauna seca e úmida, duas quadras de tênis, campo de futebol suíço, pista para cooper, boate Canto 
D’água, engenho colonial, ponte pênsil, lago para pesca, parque infantil uma área de quinze hectares de jardim.  
NÃO INCLUSO: lavanderia, telefonemas e demais itens que não constem entre os inclusos.  

ROTEIRO  
1º Dia – 15/06/2014 – 08h30: Saída de Curitiba com destino a Santo Amaro da Imperatriz – SC. Parada na Havan. Almoço ou Lanche 
(Opcional). 15h30: Previsão de chegada. Recepção e hospedagem no Hotel Plaza Caldas de Imperatriz, conforme opção esclhida. Liberdade para acesso 
a toda a área de lazer do hotel, bem como participar de todas as atividades promovidas pela equipe de animação. 
2º e 3º Dias – Participação de atividades diversas promovidas pela equipe de animação do hotel. 
4º Dia – Manhã preenchida por atividades diversas. 12h00: almoço. 13h00: check out e inicio da viagem de retorno a Curitiba. 18h00: Previsão de 
chegada com desembarque no mesmo local do embarque. 
O QUE LEVAR: Documento de identidade original, medicamentos normalmente usados, protetor solar, roupas de 
banho, roupas e calçados leves para atividades diversas, como caminhadas, etc. 


