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CURITIBA PR - BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC – BETO CARREIRO WORLD 

05 dias 
1º DIA – BELO HORIZONTE / CURITIBA / BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

Partida às 17:30 h da Rodoviária de Itaúna, às 19:30 h do Terminal Turístico JK em Belo Horizonte,  22h, em 

ônibus-leito turismo, equipado com ar condicionado, toalete, TV, DVD, CD, mantas e travesseiros, 

serviço de bordo e guia acompanhante viagem através da BR-381, rodovia Fernão Dias, com paradas para 

lanches durante a viagem. Travessia noturna da grande São Paulo. Visita em viagem à cidade de Curitiba – Paraná. 

2º DIA – CURITIBA / BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

Chegada em Curitiba prevista para as 9h30 da manhã, breve visita a linda “Cidade Modelo” ou “Cidade Sorriso”, 
capital do Paraná e seus muitos pontos de atração turística, passeio pelo Jardim Botânico de Curitiba, um dos mais 

bonitos cartão postal da cidade, com duração de 2h00, Saída de Curitiba com destino a Balneário Camboriú as 
11h30, Chegada no Hotel Sandri em Balneário Camboriú por volta das 14h30, Tarde e Noite livre para banhar e 

aproveitar a Praia Central que está a 2 minutos andando do Hotel, Sugerimos  também passeio ao Complexo 

Unipraias de Teleférico até a praia de Laranjeiras. 

3º DIA – CAMBORIU/ BETO CARRERO WORLD/ CAMBORIÚ 

1º Opção 

Após o Café da Manhã, dia inteiro de muita adrenalina e diversão no Beto Carrero World, considerado o maior 
parque multitemático do mundo - com seus inúmeros brinquedos de última geração e seus muitos shows’s. 

Retorno ao hotel à noite, Noite livre. 
2º Opção 

Dia inteiramente livre, para desfrutar das mais belas praias do sul, sugerimos os passeios as praias de Itajai, Praia 
dos Taquaras, ou ate mesmo uma breve visita a Florianópolis e conhecer a mais famosa praia de Jurêre 

Internacional e as belas praias da Ilha Mágica.  

4º DIA - CAMBORIU/ BETO CARRERO WORLD/ CAMBORIÚ 

1º Opção 

Após o Café da Manhã, dia inteiro de muita adrenalina e diversão no Beto Carrero World, considerado o maior 
parque multitemático do mundo - com seus inúmeros brinquedos de última geração e seus muitos shows’s. 

Retorno ao hotel à noite, Noite livre. 
2º Opção 

Dia inteiramente livre, para desfrutar das mais belas praias do sul, sugerimos os passeios as praias de Itajai, Praia 
dos Taquaras, ou ate mesmo uma breve visita a Florianópolis e conhecer a mais famosa praia de Jurêre 

Internacional e as belas praias da Ilha Mágica.  

5º DIA – CAMBORIÚ / BELO HORIZONTE 

Após Café da Manhã, teremos a manhã livre para aproveitar o restinho da viagem na praia central que está a 2 

minutos do hotel andando, e as 13:30 h partida com destino ao estado de Minas Gerais e as cidades de desembarque. 

6º DIA – BELO HORIZONTE – ITAÚNA – E CIDADES DE DESEMBARQUE 

Chegada e desembarque previstos pela manhã, no mesmo local da partida. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 

   
 

 

 

 

 


