
 

COPIHUE TURISMO 
Programa feriado 15-nov 

 

Condições Gerais: 

PASSEIO FLORIANÓPOLIS 14/nov – 18/nov: R$ 549,00 

✓ Preço é por pessoa em plano de hospedagem dupla.* 

✓ Itinerário sujeito à modificação no destino, por condições climáticas ou outra 

eventualidade. 

✓ Tarifa válida para a promoção nas datas acima mencionadas. 

✓ Pagamento à vista ou no cartão até 12x.  

*Preço para hospedagem em quarto para duas pessoas.  
*Plano para famílias e crianças, consultar valores.  

 
Programa Inclui: 

✓ Traslado executivo desde Porto Alegre até Canasvieiras, Florianópolis.  

✓ Kit snack durante a viagem ida e volta.  

✓ Coordenador acompanhante durante toda a viagem de COPIHUE TURISMO. 

✓ City tour Florianópolis. 

✓ Hospedagem 03 noites e 04 dias em Canasvieiras + café da manhã**. 
Hotel 3 estrelas na praia de Canasvieiras, Florianópolis.   
 

*Não inclui outras refeições. 
 

Distâncias: 
30 minutos do centro de Florianópolis. 
10 minutos da praia dos Ingleses e Jurerê Internacional.  
40 minutos da Lagoa da Conceição e Barra da Lagoa. 

 
Quarto com ar condicionado, Smart TV, frigobar, telefone, Wi-Fi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROTEIRO: 
 

Quarta-feira 14-11-2018  

Pontos de saída: 
A) 23:00 Hrs - PORTO ALEGRE  -  Em frente à Prefeitura. 

B) 23:30 Hrs - SÃO LEOPOLDO  -  Posto Shell Av João Corrêa 1380. 

C) 23:50  Hrs - CANOAS  - Praça do Avião. 

 
Viagem em transporte executivo, saindo de Porto Alegre às 23h:59min com parada de 30 
minutos em Sombrio, SC. Chegada prevista em Canasvieiras às 06h:30min. 
 

Quinta-feira 15-11-2018 
 
Chegada em Florianópolis. 
Nos dirigimos para o hotel para nosso Check in e café da manhã. 
Dia livre! Aproveite para conhecer a praia e curtir o feriadão! 
 
Sexta-feira 16-11-2018 
 
Saída do hotel para conhecer a Ilha da Magia, 08 hrs de tour. Vamos conhecer o centro 
histórico da cidade e as principais praias.  
 
Sábado 17-11-2018 
 
Dia livre! Aproveite para descansar e curtir a praia. 
 
Domingo 18-11-2018 
 
Café da manhã e Check out às 11:00min 
Regressamos para Porto Alegre ao meio dia, chegada prevista em Porto Alegre 
18h:00min nos pontos de saída. 


