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Beto Carrero 
3 Dias e 1 Pernoite 

 
Venha viver com sua familia um final de semana mágico em um dos maiores parque 
multitemáticos do mundo. Volte a ser criança em meio a brinquedos fantásticos, 
montanhas russas, um dos maiores zoos do continente e ainda desfrute de 
Cambourú, seus shopings e baladas incríveis. Aqui a diversão é garantida! 
 
1º Dia - Porto Alegre – Camboriú 

  *Saídas de Novo Hamburgo e São Leopoldo: confirmar com a operadora. 
  Transporte: Ônibus ou micro-ônibus leito luxo. 
 
2º Dia - Camboriú - Beto Carrero 
Chegada prevista para as 07h30 da manhã e hospedagem para check-in em hotel 
categoria turística em apartamentos duplos, triplos, e quádruplos. Logo após o café 
da manhã (incluso), seguiremos para o complexo turístico Beto Carrero World que 
inicia suas atividades às 9h, no qual passaremos o dia (ingresso incluso). No parque 
desfrutaremos de shows ao vivo e atrações como: 

- Velozes e Furiosos - Sherek  - Montanhas Russas 
- Blum   - Ilha dos Piratas - Cine 3D 
- Madagascar  - Crazy River  - Zoológico 
- Big Tower  - Excalibur  - Sonho do Cowboy 

À tarde, logo após o término da programação do parque, jantar de confraternização 
(Incluso). 
 
3º Dia - Camboriú 
Após o café da manhã (incluso) livre para curtir a praia ou passeio à cidade, entrega 
dos aptos ao final da manhã. A seguir início do retorno, com chegada prevista para 
aproximadamente 21h, diretamente ao local de embarque e até nossa próxima 
viagem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locais e horários de embarque 
Novo Hamburgo* Restaurante Pica-Pau Apresentação:  20h30  Embarque: 21h 
São Leopoldo* Ginásio Municipal                        21h                         21h30 
Canoas Praça do Avião                    21h30                     22h 
Porto Alegre Teatro São Pedro                        22h                         22h30 



 

 

 

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 
 

EMBRATUR: 
23034.226.10.0001-0 

 
 
 

 
Incluso no pacote: 
 Transporte em Ônibus ou Micro-ônibus Leito Luxo; 
 Ingresso no Parque Beto Carrero World (passaporte); 
 1 Pernoite no Hotel; 
 2 Cafés da Manhã; 
 1 Jantar de Confraternização; 
 Guia Acompanhante; 
 Serviço de Bordo. 

 
Importante: 

• Levar travesseiro e cobertor; 
• Voltagem 220V. 

 
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 3 anos (sem poltrona e sem hotel) não pagam; 
*Crianças até 9 anos (com pacote integral), acompanhado de 2 adultos pagantes, tem 10% desconto. 

 

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

SAÍDA PREÇO 
 

Todas as 
Sextas-Feiras 

 
À vista R$ 690,00* 

Parcelado em até 6x sem Juros; 

Hotéis programados (Confirmar com a operadora): 
Hotel Ilha da Madeira (Camb) - www.sagreshoteis.com.br 

Hotel HM Plaza (Camb) - www.hmhotel.com.br 

http://www.uniexplorer.com.br/
http://www.sagreshoteis.com.br/
http://www.hmhotel.com.br/
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