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FLORIANÓPOLIS 

COM BETO CARRERO WORLD  

“O Parque Multitemático Beto Carrero World é o maior da América Latina, localizado no 

município de Penha, Estado de Santa Catarina. 

 Em 2014 foi considerado o 6° melhor parque de diversão do mundo. 

Venha conhecer o Maior Parque da Américas” 

De 29/11 a 01/12/2019   -  03 DIAS/ 01 NOITE 

1º DIA: Apresentação dos passageiros às 22h30 para embarque às 23h. Saída pela BR 101 em direção a Florianópolis. 

Noite em trânsito (durante o trajeto será realizada uma parada técnica). 

2º DIA: Chegada diretamente ao Hotel Tropicanas localizado na Praia de Canasvieiras, para ocupação dos 

apartamentos e café da manhã extra (incluso). Em seguida faremos um passeio de escuna com muito agito, música 

e apresentação, vista panorâmica das praias de Jurerê, Daniela e Canajurê entre outras com parada para banho na 

ilha do Francês. Ao término do passeio, retorno ao hotel onde teremos nossa Pool Party, com DJ agitando a galera 

à beira da piscina.  Restante da tarde livre para aproveitar a infraestrutura oferecida: piscina comum, piscina térmica 

semiolímpica, além de jacuzzi para relaxar à vontade ou aproveitar a praia.   A noite jantar estilo buffet livre 

incluído. 

3º DIA: Após café da manhã, desocupação dos apartamentos e saída para o Parque Multitemático “Beto Carrero 

World”, onde ficaremos o dia inteiro aproveitando toda a estrutura que o parque oferece como a FireWhip, 

Super Carros, Star Mountain, Free Fall (Elevador), Big Tower, Tigor Mountain, Tchibum e Barco Pirata entre outros. 

São mais de cem atrações a sua disposição durante todo o dia.  Após encerramento das atividade e shows, ás  

19h reuniremos o grupo e sairemos com destino à cidade de origem, fazendo duas paradas técnicas: em 

Biguaçu para jantar e Sombrio no paradouro Japonês. Chegada prevista às 5h. 

Serviços Incluídos 

• Transporte categoria leito turismo 

• 01 noite em hotel categoria turismo com café 

da manhã 

• Café da manhã extra na chegada 

• 01 Jantar estilo buffet livre 

• 01 Pool Party (Festa na piscina) 

• 01 Passeio de Escuna Barco Pirata 

• Serviço de bordo 

• Passaporte de 01 dia para o Parque 

Multitemático Beto Carrero World 

• Carro de apoio 

• 01 guia cadastrado MTur + 01 coordenador 

• Pulseira de Identificação 

• 01 Bloco de rifa tendo como prêmio um 

cruzeiro na Costa brasileira com 01 

acompanhante; 
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Formas de Pagamento 

• À vista 5% de desconto, sendo pgto no primeiro mês de vencimento do contrato. 

• Entrada + 7x no boleto a partir de abril. 

 

Valor por Pessoa                    R$ 685,00 

 


