
Termas de Jurema  

07 Dias 05  

Noites Rodoviário 

Saída: 26/09/2020  

Retorno: 03/10/2020  

Horário: 22h30min  

Local de embarque: A Definir 

- - 

1º Dia- 26/09- Sábado- Caxias do Sul- Apresentação 
dos senhores passageiros às 22h30min em local a 
ser determinado. 

Embarque com destino a Termas de Jurema. Ônibus 
de turismo com Guia acompanhante durante toda a 
viagem. Serviço de bordo. Viagem noturna 

2º Dia- 27/09 Domingo- Termas de Jurema- 
Chegada em Termas de Jurema após Almoço. 
Hospedagem em apartamentos duplos ou triplos 
categoria Standard ou Master ( sua escolha no 
fechamento do pacote) Tv, frigobar, telefone, ar 
condicionado, cofre, banho privativo, secador de 
cabelo,.wifi, agua termal em todos os apartamentos. 
Restante do dia livre. Jantar incluído. 

3º Dia- 28/09- 2º Feira- Termas de Jurema- Dias 
livres poderão aproveitar as diversas opções 
oferecidas pelo hotel 

4º Dia- 29/09- 3º Feira- Termas de Jurema- 



5º Dia- 30/09- 4º Feira- Termas de Jurema- 

6º Dia- 01/10- 5º Feira- Termas de Jurema- 

7º Dia- 02/10- 6º Feira- Termas de Jurema/Caxias 
do Sul- Manhã livre. Após almoço (14h00min horas) 
embarque para 

regresso a Caxias do Sul. Chegada prevista pela 
manhã em Caxias do Sul. 

- - 

As diárias em Termas de Jurema: Iniciam 17h00 
horas com Jantar, café da manhã, almoço e chá da 
tarde incluídos. 

Havendo disponibilidade de apartamentos 
poderemos antecipar check-in 

 

INCLUSO NA DIÁRIA  

 

05 pernoites, viagem em ônibus de turismo equipado 
para viagens longas, serviço de bordo, guia 
acompanhante. Durante sua estada em Termas de 
Jurema os senhores terão: café da manhã, almoço, 
chá da tarde** e jantar, bebidas inclusas durante as 
refeições (almoço e jantar) Água, Jurema e sucos de 
uva e laranja em copo.  Piscinas, piscinas cobertas, 
banho de lama negra, ofurô ao ar livre, circuito de 
relaxamento, quadras para prática de esportes, 
espaços temáticos (empório do chá, chimarródromo, 



casa da mamadeira, casa da Turma da Jureminha) 
recreações monitoradas com passeios ecológicos, 
jogos 

esportivos, pedalinho, caminhadas orientadas, 
trilhas, programação noturna com teatro, dança, 
comédia, cinema, 

danceteria com música ao vivo, roda de viola e muito 
mais diversão no melhor estilo Termas de Jurema. 
Toalha 

para piscina. 

NÃO INCLUIDO: Jogos e passeios que requerem 
fichas como: cavalos, charretes, pedalinhos, 
bicicletas, jogos 

eletrônicos, bebidas, porções, pesca, SPA de beleza e 
relaxamento, Arborismo, tirolesa, Despesas durante 
a 

viagem. (Hotel aluga Roupão. Seguro acidentes. 

INFORMAÇÕES: Nadar em piscina coberta e ao ar 
livre com água Mineral corrente térmica a 42º, 
jorrando direto do subsolo e desfrutar das 
maravilhas do FABULOSO PARQUE AQUÁTICO com: 
Cascatas, Bar Aquático, Salão de Jogos, Piscinas de 
Correnteza, Infantil, biribol, de água fria e com 
escorregador, são algumas das atrações que 
oferecemos, e ainda; Banho de Lama Negra e várias 
fontes medicinais utilizadas sob orientação; Piscina 
de Hidromassagem, caminho de águas sobre pedras; 
Sala de Tv coletiva; Cabeleireiro, Chimarródromo; 
Recreações programadas com monitores para 
adultos e crianças, passeios a cavalo e charrete, 



bicicletas, caminhadas pela fazenda, morro com 
mirante e barragem com quedas d’água; Circuito 
Aventura com arborismo, rapel, tirolesas e mini-
arborismo; Sala de jogos. Saunas, seca e úmida, sala 
de massagem, sala de ginástica, cancha de bocha, 
canchas gramadas para vôlei e futebol suíço, 
quadras de tênis e pista de Cooper; Café da manhã 
em estilo colonial com vários tipos de bolos, sucos, 
Almoço e jantar em sistema de buffet com grande 
variedade e quantidade de alimentos colhidos e 
preparados na própria fazenda; À noite teatro com 
show. 

Valores por pessoa: 

Duplo Master;  

R$ 3.307,00 Triplo  

Master: R$ 3.230,00 

Duplo standard: R$ 3.140,00  

Triplo Standard: R$ 3.070,00 

PGTO: 10 x sem juros com início em Dezembro 

ATENÇÃO: Existindo alteração na política econômica 
do País, a  agência Mágica Turismo  reserva-se no 
Direito de 

modificar   suas    tarifas s/ aviso prévio 
(respeitando os negócios  anteriormente  
confirmados e  pagos).  Saída  



com mínimo de 25  pessoas  e sujeito a 
cancelamento não havendo número suficiente de 
passageiros.  Para 

viagens  nacionais é  obrigatório documento   
original  e  com foto  . (carteira  de identidade   
original  e  com  

menos de  10 anos da   data de emissão) Crianças 
até 16 anos  Carteira identidade     também  deverão 
levar 

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. 


