
Programação
Apresentação para embarque às 19:00h, na praça dos Namorados em frente ao Bob´s.

1º Dia – 26/09/2019 – Quinta Feira
Saída de Vitória. Seguindo viagem com parada para o segundo embarque em Mimoso
do Sul, e chegada a Conservatória RJ pela manhã.

2º Dia – 27/09/2019 – Sexta-Feira
Conservatória-RJ. Dia livre.

3º Dia – 28/09/2019 – Sábado
Conservatória-RJ. Dia livre.

4º Dia – 29/09/2019 – Domingo
Saída de Conservatória após o almoço com
retorno a Vitória. Chegada prevista para as 23:50 hs

Está incluso no pacote:

Hospedagem no Hotel Fazenda Vilarejo;
Pacote ALL inclusive e open bar;
Todas as refeições e bebidas estão inclusas no pacote e servidas
no restaurante, American bar e bar da piscina;
Lanche para as crianças.;
Bebidas nacionais, (cervejas, refrigerantes, sucos, vinhos em taça,
caipirinhas, coquetéis, licores e drinks) ;
Café da manha, almoço, lanches a tarde e jantar.;
Petiscos variados na piscina de 11:00hs a 13:00hs;
Lazer incluso ;
Recreação adulto e infantil, campo de futebol society, tênis, 
piscina coberta e aquecida, sauna, sala de ginastica, academia;
Visitação à fazenda com vários animais e poderão participar da
ordenha, passeio no carro de boi, visita a horta orgânica, 
montaria no touro mecânico e muito mais;
Teremos no hotel em vários momentos musicas ao vivo 
(Seresta e Chorinho);
Teremos uma festa temática com musica ao vivo, comida 
e bebida a vontade.

PREÇO POR PESSOA:
R$ 2.040,00 Em aptº single

R$ 1.540,00 Em aptº duplo e triplo

R$ 1.060,00 Crianças de 05 a 12 anos
(com dois adultos no apartamento)

Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior 
a vinte passageiros, se este número não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou
transferir a excursão para uma outra data. Em caso de cancelamento por parte da organizadora
será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente
qualquer direito a devolução da importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem;
Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá apresentar uma declaração
medica, para que haja uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma
(documento original com foto, não pode ser xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento
da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para
o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha. Fica implícito que o passageiro 
aceite na íntegra essas condições gerais e concorde com elas plenamente.

A CIDADE DA SERESTA

CONSERVATÓRIA, RJ

Observações:
À noite estaremos nas serestas de conservatória.
Viagem em ônibus luxo leito turismo, serviço de
bordo durante a viagem e guia acompanhante.

"Fim dos nossos serviços"

Fones: (27) 33 37 31 25
E-mail: oniliaturismo@hotmail.com
Site: www.oniliaturismo.com.br

ONÍLIA CUCCO CALABREZ
VIVO (27) 995 67 75 70

PAULO ROBERTO CALABREZ
VIVO (27) 996 73 78 09

"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”

Onilia
Viagens e Turismo

26 a 29 de Setembro de 2019
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