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Ilha do Mel 
5 dias e 2 pernoites 

 
Um dos lugares mais especiais do litoral Sul do Brasil. Apenas isso pode descrever 
este cantinho tão incrivel. Pousadas aconchegantes em frente ao mar, aguas calmas e 
quentes com um por-do-Sol de tirar o chapéu. O melhor equilibrio possivel entre 
natureza e o homem.  
 
1º - Porto Alegre – Mariscal 

*Saídas de Novo Hamburgo, São Leopoldo ou outras localidades: confirmar com a operadora.   
Transporte: Ônibus Luxo Categoria Turismo com ar condicionado. 
 

2º Dia - Ilha do Mel 
Chegada prevista para aproximadamente às 9h a Pontal do Sul, no litoral paranaense, 
para a travessia de barco e hospedagem em uma das melhores pousadas da Ilha do 
Mel, em apartamentos triplos, quádruplos e quíntuplos. À tarde faremos uma 
caminhada para conhecermos as Praias de Fora, Morro do Sabão, Morro da Capela e 
Gruta da Encantada, uma das mais belas obras da natureza encontradas na ilha. À 
noite jantar (incluso) e logo depois, festa à combinar com o  guia, com a famosa 
Melancia Atômica! 
 

3º Dia - Ilha do Mel 
Após o café da manhã, faremos um passeio de Barco (opcional) até a parte central da 
Ilha, onde conheceremos a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres e Labirinto dos 
Canhões e à tarde, Farol das Conchas (símbolo da Ilha) e a Praia do Farol. O retorno 
poderá ser feito a pé ou de barco. À noite, jantar (incluído). E a noite, um super Luau 
na beira da praia com tochas, mesa de frutas, música e uma surpresa! 
 

4º Dia - Ilha do Mel 
Manhã livre, à tarde, aproximadamente 14h, desocupação da pousada e travessia de 
volta a Pontal do Sul com início do nosso retorno. 
 

5º Dia - Porto Alegre 
Chegada prevista para aproximadamente às 4h diretamente ao local de embarque e                                    
até nossa próxima viagem! 
 
 
 

Locais e horários de embarque 
Canoas Praça do Avião Apresentação:19h30  Embarque: 20h00 
Porto Alegre Largo da Epatur                         20h30                     21h 
BR 101 À Combinar À Combinar 



  

 

 

Telefone (51) 3212-3921 
Whats (51) 98430-6133 

 
contato@uniexplorer.com.br 

 
www.uniexplorer.com.br 

 
Av. Borges de Medeiros 453, 
sala 31 – Centro – Poa - RS 

CEP: 90020-023 
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23034.226.10.0001-0 

 
 
 

 
 
Incluso no pacote: 
 Transporte em Ônibus ou Micro-ônibus  leito Leito Luxo com ar cond.; 
 2 pernoites; 
 2 cafés da manhã; 
 2 jantares; 
 Travessia de barco (ida e volta); 
 Luau com frutas; 
 Guia Acompanhante. 

 
Opcionais: 
 Passeio de arco à Nova Brasília (Parte central da Ilha). 

  
Formas de pagamento: 

• Cartões de crédito: (todas as bandeiras, com exceção do Banricompras); 
• PagSeguro: em até 12x; 
• Boleto: Consultar com nosso atendimento. 

 

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio; 
*Crianças até 4 anos (sem poltrona e sem hotel) não pagam; 

*Crianças de 4 a 10 anos (com pacote integral) tem 15% desconto. 
 

Obrigatório: Portar documento de identidade SSP em perfeitas condições. A sua falta 
exime a operadora qualquer responsabilidade, inclusive reembolso. 

SAÍDA PREÇO 

 
De 30/10 a 03/11/20 

À vista R$ 750,00* 
Entrada de R$ 375, + 1 de R$ 375, 
Entrada de R$ 260, + 2 de R$ 260, 
Entrada de R$ 200, + 3 de R$ 200, 

Pousada Programada (Confirmar com a operadora): 
Chalés do Laurindo - www.chalesdolaurindo.com.br 

http://www.uniexplorer.com.br/
http://www.chalesdolaurindo.com.br/
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