CARNAVAL 2020 - FLORIANÓPOLIS 🎊🎉
Saída: 21/02 - Sexta - 23hrs
Retorno: 25/02 - Terça - 14hrs
Pontos de Encontro: Terminal Diadema / Jabaquara / Barra Funda

🎒 Nosso Pacote Inclui:
� Transporte Executivo (Van ou Ônibus)
📄 Seguro Viagem Rodoviário.
🍪 Kit Lanche na Ida.
� Traslados.
🏨 Hospedagem em Pousada.
🍞 Café da manhã: domingo, segunda e terça.
🙋�♂ Guia Local Credenciado.

📌 ROTEIRO:
Dia 22/02 - Sábado
▪Chegada Prevista na Pousada 12hrs
▪Acomodações
▪Tarde e Noite Livre
Dia 23/02 - Domingo
▪Café da Manhã: 8hrs
▪Saída para Praia de Jurerê: 9hrs
▪Almoço (Não incluso no pacote).
▪Retorno para Pousada 15hrs
▪Saída para Carnaval de Rua: 17hrs
▪Retorno para Pousada 21hrs
Dia 24/02 - Segunda
▪Café da Manhã: 8hrs
▪Saída da Pousada para visitação da Região Leste / Região da Lagoa da Conceição.
▪Visita ao Mirante da Lagoa da Conceição, vista panorâmica da região.
▪Tempo livre na Praia da Joaquina
▪Retorno para Pousada.
Dia 25/02 - Terça
▪Café da Manhã: 8hrs
▪Dia Livre.
▪Retorno para SP: 14hrs
▪Chegada Prevista em SP: 4hrs da Quarta-Feira 26/02
Obs.: Nossa Pousada fica localizada em Ponta das Canas à 50 metros da Praia.
Esse roteiro pode sofrer alterações caso seja necessário ou tenhamos algum imprevisto.

💰 Investimento:
R$ 699,00 - Quarto Coletivo (por pessoa).

R$ 749,00 - Quarto Casal (por pessoa).
Crianças de 0-5 anos viajando no colo e dormindo com responsáveis não paga.

💰 Formas de Pagamento / Parcelamento:
🔹 Depósito Bancário (R$ 100,00 por passagem para reservar, restante a combinar).
🔹 Boleto Bancário em até 4X. Mediante aprovação de crédito. Taxa de emissão de $5 por parcela.
🔹 Cartão de Crédito em até 18X com taxa de 2,99% ao mês.
Política de Cancelamento ou Desistência:
Caso ocorra cancelamento ou desistência por parte do contratante por qualquer motivo será aplicado multa referente ao valor
inteiro de sua passagem conforme percentuais abaixo:
10% até 31 dias do início da viagem;
20% de 21 a 30 dias do início da viagem;
100% a menos de 20 dias do início da viagem.
Em caso de cancelamento da viagem por parte do prestador (Michelle Eventos e Turismo), todos clientes serão avisados com
antecedência mínima de 3 dias do embarque e o valor total pago pelo retiro será restituído.

