
 
 
 

SANTANA DO LIVRAMENTO  /   RIVERA           
 

VIAGEM DIURNA 
 

FERIADO TIRADENTES. 
 

Roteiro	Turístico	4	noites	e	5	dias 
 

UM  PASSEIO  DIFERENTE COM  COMPRAS  E LAZER 
Período: 25 a 29 NOVEMBRO /2020 

Horário saída: 06:00 horas da manhã. 
Local Embarque: A confirmar. 

 

1º Dia- 25/11- 4º Feira Caxias do Sul /Santana Livramento- Apresentação dos senhores em local a ser 
determinado. 

Embarque com destino a Santana Livramento. Viagem diurna. Hospedagem hotel Verde Plaza. 

Ônibus de turismo, serviço de bordo e guia 

acompanhante. Chegada Hospedagem hotel Verde Plaza Check-in.  gourmet e musical. Demonstração de produtos 
de beleza importados, pela Neutral Free Shop. Jantar especial de boas-vindas incluído restaurante Green 
Palace no verde Plaza 

  

2º Dia- 26/11- 5º Feira- Livre para compras com degustação de vinhos importados na Neutral Free Shop. 

No final da tarde visitação Cordilheira de Santana, com roda de chimarrão e música nativista. 

Jantar com gastronomia típica uruguaia e música nativista ao vivo. Incluído Gardel Parrillada 

  

3º Dia- 27/11- 6º Feira- Café da manhã e após tour centro histórico. Almoço livre. 14:00 horas embarque para o 
Parque. 

(atividade Surpresa) 

Jantar incluído com show musical e dança de tangos e boleros Gardel Parrillada 

  

4º Dia- 28/11- Sábado- Café campeiro e após visitação a oliveira de Santana e as 11:30 (almoço opcional no 
parque.) 

Atividades no parque: banho de imersão+ massagem+ hidroginástica e baile. 

Jantar incluído no Green Palace no verde Plaza 

  

5º Dia- 29/11- Domingo- Café da manhã e após embarque com destino a cidade de origem. 

  

Saídas de: Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves. Consulte outros locais embarque. 

  

Incluindo: Viagem, serviço de bordo, 04 pernoites com café da manhã, 04 jantares, viagem, passeios citados no programa. 
Hotel será em Santana Livramento,  show musical,  tango e boleros, ingressos  Parque Aquático amsterland 

  

Não incluído: Amsterkids, Espaço Bem estar e saúde Água da terra, alimentação e lockers. 



  

Valor por pessoa em apartamentos: 

Duplos ou Triplos: R$ 940,00   

0 A 05 anos cortesia (colo) com poltrona R$ 280,00 

06 anos em diante paga igual adulto. 

Consulte formas pagamento 

  

A ORDEM DOS PASSEIOS PODERÁ SER   ALTERADA 

  

reserva-se no Direito  de modificar suas tarifas  s/ prévio aviso   (respeitando os  negócios anteriormente  
confirmados e pagos).  

Saída com mínimo de 25   passageiros.. Para viagens nacionais é obrigatório documento original e com foto. 

(carteira de identidade  original ) ( com menos de 10 anos data emissão) 

Crianças. No caso de crianças  também deverão levar carteira de identidade, certidão de nascimento original para 
comprovar 

filiação. Mais   autorização   juizado   menores,  no   caso   de     viajar  desacompanhado  de   um  dos   pais.  Na  
falta  destes  

documentos   e  se   houver  qualquer  tipo  de  problemas  nos  embarques e durante  toda a viagem será de 
responsabilidade 

do passageiro ou responsável. Ficando  isenta a Magica  Turismo de qualquer responsabilidade e reembolso 

dos valores totais do pacote. 

 


