1º DIA 11/10/2022: TERÇA-FEIRA, XAXIM / LAGUNA - 21h00 recepção e embarque na agência Universo do
Turismo, início da viagem com destino a Laguna, pernoite em deslocamento;
2º DIA 12/10/2022: QUARTA-FEIRA, LAGUNA / TERMAS DE GRAVATAL - café da manhã na chegada a
Laguna, com guia local faremos uma caminhada pelo centro histórico percorrendo os principais pontos
turísticos. Com cerca de 600 edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), Laguna é uma das principais atrações turísticas de Santa Catarina. Fundada em 1676, a cidade é
quase um museu a céu aberto, com casario colonial que faz o visitante viajar no tempo. Foi também em
Laguna que nasceu uma das mais importantes personagens da História do Brasil: Anita Garibaldi, cuja
trajetória de luta ao lado do italiano Giuseppe Garibaldi está muito bem contada nos museus da cidade. O
município também abriga outra construção histórica, o Farol de Santa Marta (1891), o maior em alcance
visual da América do Sul. Final dos passeios seguimos para a cidade de Gravatal, check - in no Hotel
Internacional Gravatal para o almoço, liberação dos apartamentos conforme disponibilidade. Restante da
tarde e noite livre, pernoite em hotel;
3º DIA 13/10/2022: QUINTA-FEIRA, TERMAS DE GRAVATAL / SÃO MARTINHO / VARGEM DO CEDRO /
FLUSS HAUS - café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades pessoais. Após o almoço iremos até São
Martinho, uma pequena cidade localizada no sul do estado que teve sua colonização a partir de 1860 por
imigrantes alemães vindos da Westfália, região noroeste da Alemanha. Destaca-se pelas suas belezas
naturais, pela cultura germânica, pela sua religiosidade, pelo artesanato e pela produção de produtos
coloniais. Visita ao Salto do Rio Capivara, Igreja São Sebastião, a casa comercial centenária (Geschäftshaus
Feuser), entre outros. Às 16h00 uma parada na famosa Fluss Haus (Casa do Rio), reconhecida nacionalmente
pela fabricação de biscoitos e doces decorados, além de possuir o melhor café colonial da região com mais
de 60 itens entre doces e salgados. Após o café colonial retorno para Gravatal, noite livre. Pernoite em hotel;
4º DIA 14/10/2022: SEXTA-FEIRA, TERMAS DE GRAVATAL - café da manhã no hotel. Dia livre para curtir o
hotel e toda a sua estrutura: piscinas externas, piscina coberta, banheiras de spa com hidro, área verde
preservada com 100.000 m² e trilhas para caminhadas, balneário interno para banhos de imersão com 37
banheiras individuais, sauna, quadras de esportes, salas de jogos, cancha de bocha, lago para pesca
esportiva, acesso ao parque aquático Acquativo, atividades recreativas programadas: hidroginástica,
torneios esportivos, caminhadas matinais, roda de chimarrão, bingo com prêmios entre outros. Além de
poder visitar o comércio local com mais de 200 lojas. A água termomineral de Gravatal foi eleita a 3ª melhor
água do mundo, é usada para balneário terapia, lazer e relaxamento, conta com diversas propriedades
terapêuticas, sua temperatura média é de 37°C. Pernoite em hotel;

5º DIA 15/10/2022: SÁBADO, TERMAS DE GRAVATAL / NOVA VENEZA - após o café da manhã check - out
e saída para a cidade de Nova Veneza, reduto da cultura italiana na região sul, uma charmosa cidade que
respira cultura com seus casarios antigos construídos pelos imigrantes italianos em 1891 quando cerca de
400 famílias oriundas do norte da Itália fundaram a Colônia Nuova Venezia. Com mais de um século de
fundação, a herança dos antepassados ainda sobrevive nos costumes e tradições. É a cidade mais italiana de
Santa Catarina e recebeu o título de Capital Nacional da Gastronomia Típica Italiana. Entre os principais
pontos turísticos estão o Museu do Imigrante, as Casas de Pedras e a famosa Gôndola Lucille. A Gôndola
chegou ao município no ano de 2006, sendo um presente do Governo Vêneto a Nova Veneza, localizada na
Praça Humberto Bortoluzzi é o ponto turístico de maior visitação do município. Visitaremos também a Rua
Coberta, fábrica de chocolates, Atafona (moinhos manuais), queijaria e uma vinícola. Final dos passeios,
início da viagem de retorno para Xaxim;
6º DIA 16/10/2022: DOMINGO, XAXIM - chegada prevista para a madrugada.














Tour Centro Histórico de Laguna;
03 pernoites no Hotel Internacional Gravatal em apto cat. Standard;
Todas as refeições no hotel inclusas (café da manhã, petiscos na piscina, almoço, chá da tarde, jantar);
Bebidas no hotel durante o almoço e jantar (água, sucos e refrigerantes servidos em taças);
Acesso ao Parque Aquático em Gravatal;
Tour em São Martinho e Vargem do Cedro com transporte local;
Café Colonial Fluss Haus;
Tour em Nova Veneza;
Guias locais nas cidades visitadas;
Transporte em ônibus Leito Total Double Decker;
Guia coordenador desde a saída;
Seguro viagem individual (consultar adicional para pessoas com mais de 60 anos);
Serviço de bordo.

Despesas com alimentação e bebidas não mencionadas nos serviços inclusos, passeios extras, ingressos,
taxas de visitação e de turismo, demais gastos pessoais.
APARTAMENTO DUPLO
R$2.550,00

APARTAMENTO TRIPLO
*CAMA EXTRA
R$2.550,00

APARTAMENTO INDIVIDUAL
R$3.150,00

Crianças 0 a 3 anos no colo FREE – 4 a 12 anos R$1.800,00 desde que acompanhadas de 2 adultos pagantes.
Forma de pagamento: Parcelado em até 10x sem juros no cheque ou boleto bancário para adesões a partir
de abril/2022.
*A ordem dos passeios e roteiro poderá ser alterada conforme disponibilidade de agendamentos, condições climáticas
e ou novos protocolos de segurança impostos para o período da viagem. Saída garantida com no mínimo 25 pessoas.
Viva novas experiências!

