ROTEIRO:
1º dia – 11/01/2022 (terça) FORTA L E Z A / FOZ D O
IGUAÇÚ
Em horário previamente
estabelecido, apresentação no
aeroporto de Fortaleza para
embarque com destino a Foz do
I g u açu , f azen d o co n ex ão .
Chegada, traslado ao hotel,
hospedagem. Jantar.
2º dia – 12/01/2022 (quarta) FOZ DO IGUAÇÚ
Café da manhã. Saída para
conhecer uma das Sete
Maravilhas da Natureza, as
Cataratas do Iguaçú, forma das
pelas quedas do rio de mesmo
nome. É o principal cartãopostal da cidade e atrai milhões
de turistas de todo o mundo para
contemplar a magnitude dessa
extraordinária obra da natureza
(entradas incluídas). Em
seguida, visitarmos o
espetacular Parque das Aves
(entradas incluídas), que é a
única instituição do mundo
focada na conservação das aves
da Mata Atlântica. As aves da
Mata Atlântica são lindas,
exuberantes e únicas, e o Parque
oferece aos seus visitantes a
oportunidade de viver uma
experiência imersiva de conexão

com elas e as ﬂorestas que
habitam. Isso fez com que o
Parque das Aves se tornasse o
atrativo mais visitado de Foz do
Iguaçu depois das Cataratas.
Após visita, retorno ao hotel.
Jantar.
3º dia – 13/01/2022 (quinta) FOZ DO IGUAÇÚ /
COMPRAS NO PARAGUAI /
FOZ DO IGUAÇÚ
Café da manhã. Saída para tour
de Compras no Paraguai,
terceiro maior centro de compras
do mundo. Ciudad Del Leste
oferece aos visitantes do mundo
todo produtos com preços bem
co n v id ativ o s , lá p o d e s er
encontrado perfumes,
brinquedos, roupas, bebidas,
artigos decorativos, entre outros.
O valor máximo por pessoa para
gastar lá é de US$300,00,
lembrem-se de guardar suas
notinhas. O passeio tem duração
de aproximadamente 5 horas.
Aproveite o dia. Em horário
combinado, retorno ao ponto de
encontro para retorno ao hotel
em Foz do Iguaçú. Chegada e
hospedagem. Jantar.
4º dia – 14/01/2022 (sexta) FOZ DO IGUAÇÚ
Café da manhã. Saída para
conhecermos a maior obra de

engenharia da humanidade. A
Hidrelétrica de Itaipu, que
impressiona pela sua
imponência. A maior usina do
mundo em geração de energia é
responsável por 16,4% da
energia consumida no Brasil e a
bastece 71,3% do consumo
paraguaio. À noite, sugerimos
opcional um Jantar Show,
mostrando a cultura das 3
fronteiras, danças, músicas,
além de um delicioso cardápio
recheado de delícias.
5º dia – 15/01/2022 (sábado) –
FOZ DO IGUAÇÚ
Café da manhã e hospedagem.
Dia livre para atividades
pessoais.
6º dia – 16/01/2022 (domingo) FOZ DO IGUAÇÚ /
FORTALEZA
Em horário previamente
estabelecido, traslado ao
aeroporto de Foz do Iguaçú para
embarque de retorno a Fortaleza,
fazendo conexões. Chegada e
ﬁm de nossos serviços.
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Serviços Incluídos:
Parte Aérea, conforme o roteiro,
em classe econômica + taxas de
embarque; Miro-ônibus para

traslados e passeios,
mencionados no roteiro;
Hospedagem em hotel categoria
turística, com café da manhã em
apartamento para 02 (duas)
pessoas; para quarto individual,
terá acréscimo no valor;
Refeições: 03 jantares; Taxas
hoteleira; Franquia de bagagem
(uma mala de até 23 kg);
Entradas, traslados e passeios
mencionados no roteiro; Guia
local para executar city tour;
Representante da Plutarco
Turismo acompanhando o grupo
durante toda a viagem; Kit
viagem (mochila + 1 etiqueta de
mala); Seguro viagem até 65
anos (sem cobertura para covid).
Serviços não incluídos:
Pernoites e refeições que
excedam o estabelecido no
programa; Adicional do seguro
viagem a partir de 65 anos;
Gorjetas a guia e motorista;
Passeios opcionais; Maleteiro
nos hotéis; Multa por excesso de
bagagem; Macuco Safari nas
Cataratas; Bebidas e refeições
não mencionadas no roteiro;
Extras de caráter pessoal
(telefonemas, táxis, frigobar,
internet, lavanderia, etc). Tudo
quanto não esteja,
expressamente mencionados
como incluído no programa.

F O R M A
D E
P A G A M E N T O :
Parcelamento de julho a dezembro/2021, sendo: 6 x R$ 830,00. Prazo de
quitação da viagem até 30 dias antes do embarque.
Dados bancários: Plutarco Turismo Ltda - CNPJ nº 03.950.651/0001-30
Banco do Brasil: Agência: 3473-8 / Conta corrente: 18.765-8
Banco Santander: Agência: 1584 / Conta corrente: 13.001005-2

IMPRESSO EM JULHO DE 2021

VALOR DA EXCURSÃO (Aéreo + Terrestre) – POR PESSOA:
EM QUARTO DUPLO ................................... R$ 4.980,00
Suplemento para quarto individual ................. R$ 780,00
(Preço calculado para um grupo mínimo de 15 passageiros viajando juntos). Vagas limitadas!!!

De: 11 a 16 de Janeiro 2022 (6 dias)

TAXA DE INSCRIÇÃO / ADESÃO: A taxa de inscrição/adesão é de R$ 500,00
(Quinhentos reais), que está inserida no valor total da viagem e em caso de
desistência por parte do passageiro, a referida taxa não será restituída em nenhuma
hipótese ao passageiro, porque será utilizada para ressarcimento de despesas
administrativas e/ou caução para cia. aérea e operadora terrestre.
PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO: O preço do
programa constante neste folheto foi calculado por ocasião de sua cotização
(Junho/2021). Estão, por conseguinte, sujeitos a alterações de preços.
PASSAGEIROS COMPARTILHANDO APTO: As reservas de passageiros
isolados para ocupação de apartamento compartilhado serão aceitas
condicionalmente. Se, a qualquer tempo, não for possível conseguir companhia ou o
passageiro quiser ﬁcar sozinho no apartamento, deverá pagar um valor adicional
para a ocupação de um apartamento individual.
CONDIÇÕES GERAIS: O ato de Inscrição para participação no presente
programa de viagem, implica automaticamente na adesão do participante às
condições gerais e especíﬁcas que constam no Contrato de Viagem.
Observações:
a) Data de embarque da viagem sujeita a alterações.
b) As visitas poderão ser invertidas de dias e de sequência sem prejudicar a
programação.
c) A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no receptivo dia a dia,
ou seja, poderá ser alterada a critério do guia/receptivo local.
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