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TERMAS DE JUREMA IRETAMA – PR 
 

SAÍDA: 19/08/2019                  RETORNO: 23/08/2019 
 
EMBARQUE: RUA AUGUSTO STELLFELD ESQUINA COM A RUA DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO 438 
1º DIA – CURITIBA - TERMAS DE JUREMA - saída às 08:30 horas, em confortável ÔNIBUS ESPECIAL PARA 
TURISMO equipado com som ambiente, mantas, travesseiros, TV, DVD, serviços de bordo, seguro e guia 
acompanhante, com destino à Termas de Jurema. Almoço em trânsito (opcional). Chegada prevista às 17:00 horas, 
recepção e hospedagem com regime de pensão completa (café, almoço e jantar). Espaço, natureza e conforto é o que 
você encontrará em Termas de Jurema. 
 
2º DIA – TERMAS DE JUREMA – aproveite as piscinas, banhos e a estrutura de relaxamento. O parque aquático possui 
duas piscinas cobertas, cinco piscinas ao ar livre, entre elas uma piscina de hidromassagem, todas abastecidas com 
água mineral termal naturalmente quente a 42º. 
 
3º DIA – TERMAS DE JUREMA – aproveite a estrutura de lazer, trilhas, esportes e pesca. São ao todo quatro trilhas 
ecológicas percorridas na companhia de monitores durante atividades orientadas onde você irá conhecer um pouco a 
respeito da flora da região e quem sabe, até avistar pássaros e outros animais de pequeno porte. Recentemente 
inaugurado, o ginásio poliesportivo oferece estrutura completa para a prática de qualquer esporte de quadra: vôlei, 
basquete, handebol e futsal. Tênis e futebol de campo também podem ser praticados nas quadras localizadas próximas 
ao Ginásio de Esportes. Contornando alguns dos lagos do hotel encontra-se a pista de cooper. Próximo à piscina fria, 
possui mesas de bilhar, pinball, ping pong e jogos eletrônicos. Aventura e adrenalina, contudo, sem deixar de lado a 
segurança: é isso que você poderá encontrar no Circuito de Arborismo e Tirolesas. As atividades em ambos os 
equipamentos são acompanhadas e orientadas pela Equipe de Monitores. O hotel possui 12 lagos, sendo alguns 
disponíveis para pesca, onde poderá passear e fisgar: catfishes, tilápias, jundiás, carpas húngaras, pacus e dourados. 
 
4º DIA – TERMAS DE JUREMA – Dia livre.  
 
5º DIA – TERMAS DE JUREMA - CURITIBA - Manhã livre. Após o almoço, 14:00 horas, com as bagagens, iniciaremos 
nossa viagem de retorno à Curitiba com parada para lanche ou jantar em trânsito (opcional). Chegada prevista às 21:00 
horas no mesmo local de embarque, quando a empresa dará por encerrado seus serviços.  
 
PREÇO POR PESSOA EM APTO STANDARD: 
SINGLE = R$ 3.455,00     DUPLO = R$ 2.824,00 
TRIPLO = R$ 2.615,00    QUÁDRUPLO = R$ 2.510,00 
 
FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADO NO CHEQUE OU CARTÃO: 
NO CARTÃO ENTRADA DE 20% E SALDO EM ATÉ 10 X (CHEQUE PAGAMENTO EM ATÉ 6X) 
A VISTA TEM 5% DE DESCONTO: 
 
INCLUI: Transporte em ÔNIBUS ESPECIAL PARA TURISMO, 04 pernoites com regime de pensão completa (café, 
almoço e jantar), serviço de bordo, seguro e guia acompanhante. 
 
EXCLUI: Bebidas, telefonemas, lavanderia, taxas de visitações, extras de caráter pessoal e que não constem com 
inclusos. 

NOSSOS PASSAGEIROS VIAJAM SEGURADOS 

RESERVAS: TERÇA E QUINTA FEIRA COM NILDA - FONE: 3013-2677 / 3224-2367 


