
 
 

CURITIBA/PR e MORRETES/PR 
23 de setembro 2022 

 

23/09/2022 – Saída da agência Santa Helena Turismo em São Miguel do Oeste/SC, 
às 21h com destino a Curitiba/PR. 

24/09/2022 – Chegada pela manhã na cidade de Curitiba/PR. Após parada para café 
da manhã, iniciaremos o City Tour pelos principais pontos turísticos da cidade. 
Jardim Botânico (criado à imagem dos jardins franceses, estende seu tapete de 
flores aos visitantes logo na entrada. A estufa, em estrutura metálica, abriga 
espécies botânicas que são referência nacional, além de uma fonte d’água). Ópera 
de Arrame (com estrutura tubular e teto transparente, é um dos símbolos 
emblemáticos de Curitiba). Parque Tanguá (o Tanguá tem um mirante em semi 
círculo que proporciona uma linda vista da cidade e ainda mais especial do por do 
sol). Bosque do Papa (memorial da imigração polonesa, inaugurado em 13 de 
dezembro de 1980, no rastro da visita do Papa João Paulo II a Curitiba). Parque 
Birigui (O parque é um dos maiores da cidade, sendo, também, um dos mais 
antigos, recebeu o nome do rio Barigui que passa em seu interior e foi represado 
para formar um grande lago) e Centro Cívico. Meio dia faremos uma parada para 
almoço no Bairro Sta Felicidade. Após almoço visitaremos a vinícola Durigan. Final 
da tarde entrada no hotel. 

25/09/2022 – Após café da manhã faremos passeio de Trem com saída de Curitiba 
até Morretes (um dos passeios sobre trilhos mais espetaculares do mundo segundo 
o jornal inglês The Guardian). Chegada do trem em Morretes prevista para meio dia. 
Após iniciaremos a viagem de retorno. 
 
Valor do pacote: R$ 790,00 (setecentos e noventa), ou em até 05x R$ 160,00 em 
quartos duplos ou triplos. 
Crianças menores de 12 anos: R$ 715,00 (Setecentos e quinze). ou em até 05x 
R$ 145,00 acompanhado de um adulto. 

 Para Apto individual diferença de 50,00. 
 
INCLUSO NO PACOTE:  

 Transporte em ônibus Leito Turismo com serviço de bordo;  

 01 pernoites em hotel com café da manhã; 

 Guia local no City Tour;  

 01 bilhete de trem (Curitiba/Morretes) + kit lanche + 01 bebida (água ou refrigerante); 

 01 Ingresso no Opera de Arame; 

 01 Almoço no bairro Sta Felicidade. 
 
NÃO INCLUSO NO PACOTE:  

 Despesas de frigobar nos hotéis, Refeições e telefonemas; 

 Ingressos para shows, museus, passeios e outras despesas de caráter pessoal e 
tudo que não consta no item INCLUSO. 


