
O  SUL  JOVEM  

 Festa VIP de 15 ANOS  com DJ, bolo  e jantar
 Noite Temática
 Festa à FANTASIA com DJ 
 Balada SURPRESA com DJ 

 Festas VIP'S
- Passagem aérea ida e volta
- Hospedagem todos os dias com café da manhã 
- Transporte em ônibus de luxo, privativo para o grupo durante todo o percurso
- Acompanhamento de guias e coordenadores durante todo o percurso
- Kit Viagem Rogetur (03 blusas, 01 moletom, 01 bolsa, 01 doleira, etiquetas de bagagem)
- Cobertura diária com fotos via instagram
- Seguro Viagem
 



             CAMPINAS
-  01 noite de hospedagem em hotel categoria 04 
- Parque HOPI HARI - Ingresso INCLUSO
- Tour de compras no Outlet Premium  
- 02 noites de hospedagem no ROYAL PALM PLAZA RESORT categoria 05
- FESTA de 15 anos INCLUSO
- LUAU de despedida INCLUSO
 
           CURITIBA
- 01 noite de hospedagem em hotel categoria 04
- City Tour com visita ao Jardim Botânico, Parque Tanguá e Opera de Arame 
- ALMOÇO INCLUSO no bairro gastronômico de Santa Felicidade
 
          BALNEÁRIO CAMBORIÚ
- 04 noites de hospedagem em hotel categoria 04             turística 
- BARCO PIRATA, divertido passeio com teatro inspirado no Capitão Gancho com muitas atrações: passeio de ’’banana boat’’, feirinha de artesanato 
- ALMOÇO INCLUSO na Praia de Laranjeiras
- BETO CARRERO WORLD, o maior parque temático da América Latina! - 02 dias com Ingresso INCLUSO
 
               SERRA GAÚCHA
- 04 noites de hospedagem em hotel categoria 04
- Tour Gramado com paradas no Mini Mundo, Lago Negro, Pórtico de Gramado, Fabricas de chocolates e Snowland  -  Ingressos  OPCIONAIS
- Tour Canela com paradas na Catedral, Museu de cera, Super Carros e Cascata do Caracol e Visita a uma vinícola  -  Ingressos  OPCIONAIS
- ALPEN PARK -  Ingresso INCLUSO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- No ato do pagamento também deverá ser entregue devidamente assinado o contrato de prestação de serviços
- Toda a documentação de viagem: Identidade, carteira de estudante, autorização de hospedagem, autorização para viagem de menores
desacompanhados dos pais, é de total responsabilidade do contratante, bem como o pagamento de suas taxas;
- Despesas de caráter pessoal e que não estiverem mencionadas como inclusas no roteiro, serão cobradas diretamente aos passageiros
- Preços e condições de pagamento sujeitos a alteração sem aviso prévio

              SANTIAGO DO CHILE
- 03 noites de hospedagem em hotel categoria 04 
- City Tour em Santiago com paradas na Cordilheira dos Andes (maior cadeia de montanhas do
mundo), Plaza de Armas, Catedral Metropolitana, Palacio de La Moneda e Cerro San Cristóbal 
- Tour de compras no shopping Costanera
- Estação de Esqui FARELLONES: Aqui a galera não se intimida com o frio e coloca  
a mão na neve  (Tubing, Tubing Radical, Tirolesa, Teleférico, snowboard e ski)
 


