PORTO SEGURO, BA
16 a 20 de Dezembro de 2019

COSTA DO DESCOBRIMENTO

Programação
05:30 h - Vila Velha - Praça do Teatro Municipal em frente o Bradesco.
06:00 h - Praça dos Namorados em frente ao Bob’s.
1º DIA - 16/12/19 – SEGUNDA FEIRA - VITÓRIA / PORTO SEGURO
Saída em horários e locais mencionados acima, com destino a Porto
Seguro, chegando no final da tarde, acomodação em hotel, noite livre.
2º DIA - 17/12/19 – TERÇA FEIRA – PORTO SEGURO
Manha livre para ir a praia ou curtir a vila. Na parte da tarde,
iremos fazer um city tour, conhecendo os principais pontos
turísticos da cidade. Retorno ao hotel, noite livre a combinar.
3º DIA - 18/12/19 – QUARTA FEIRA - PORTO SEGURO
Dia inteiramente livre para passeio.
4º DIA - 19/12/19 – QUINTA FEIRA – PORTO SEGURO
Após o café da manhã, as 09:00hs, faremos um maravilhoso
passeio de escuna, ate os arrecifes de Coroa Alta
(OPCIONAL). Retorno ao hotel e noite livre.
5º DIA - 20/12/19 – SEXTA FEIRA – PORTO SEGURO / VITORIA
Após o café da manha, retorno à Vitória. Chegada à noite.

"Fim dos nossos serviços"
Está incluso no pacote:
- Ônibus superluxo leito turismo;
- Cafés da manhã;
- Pernoites em PORTO SEGURO;
- Guia local;
- Guia acompanhante durante toda a viagem;
- City tour;
- Recreação, serviço de bordo.

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.

PREÇO POR PESSOA:
R$ 2.200,00 Em aptº single
R$ 1.300,00 Em aptº duplo e triplo

Onilia

Viagens e Turismo

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

"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”

*Pode ser pago ate a data da viagem.
ONÍLIA CUCCO CALABREZ
VIVO (27) 995 67 75 70

PAULO ROBERTO CALABREZ
VIVO (27) 996 73 78 09

