Rodoviário 05 dias | 02 noites – Grupo Lucretur
De 14/11/2019 a 18/11/2019 – Saída de Braço do Norte SC

Roteiro programado
Grand Prêmio de formula 1
Com o salão do automóvel 2019
Sobre o destino: O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontece desde 1972 e faz parte
do campeonato de Fórmula 1 desde 1973. Acontece todos os anos no Autódromo José Carlos
Pace - mais conhecido como Autódromo de Interlagos - com exceção dos anos de 1978 e
1981 a 1989, em que as corridas foram disputadas no Autódromo de Jacarepaguá
(Autódromo Internacional Nelson Piquet). Venham acelerar conosco neste incrível roteiro
desenvolvido com todo o carinho para os amantes de alta velocidade.
1º DIA: (Quinta Feira) BRAÇO DO NORTE-SC | SÃO PAULO-SP
840 km
Saída ás 18:30h em frente a agência Lucretur com destino a cidade entre construções antigas
e modernos arranha-céus, o vaivém dos carros e os passos apressados dos pedestres
marcam a impessoalidade de São Paulo. A metrópole pode intimidar, no começo. Para
entendê-la, é preciso entrar no seu compasso. O ritmo, constante, não é só o do corre-corre
de quem trabalha e estuda. Em ônibus leito total equipado com completo serviço de bordo e
acompanhamento de guia. Pernoite em deslocamento.

2º DIA: (Sexta Feira) SÃO PAULO-SP
120 km
Chegada em São Paulo prevista para as 10:00h, após a chegada iremos direto ao centro de
São Paulo para almoço (não incluso), e confraternização no mercado Central, após almoço em
horário a combinar iremos visitar o salão internacional do automóvel. Noite livre.
Pernoite em São Paulo.
3º DIA: (Sábado) SÃO PAULO-SP
262 km
Após o café da manhã. Às 09:00h saída para assistir ao treino no Autódromo de Interlagos.
Logo após o treino, seguiremos para o hotel. Ingresso na arquibancada incluso.
Pernoite em São Paulo.
4º DIA: (Domingo) SÃO PAULO-SP | BRAÇO DO NORTE-SC
840 km
Após café da manhã as 07:00h, deixaremos o hotel e seguiremos até o Autódromo para
assistirmos a corrida. Ingresso na arquibancada A incluso. Após a corrida, iniciaremos nossa
viagem de regresso. Pernoite em deslocamento.
5º DIA: (Segunda-feira) BRAÇO DO NORTE-SC
Chegada prevista ao amanhecer de Segunda-feira.
INCLUI:










Ônibus Double Decker leito total (2 Andares);
Lanche no início da viagem;
Cerveja gelada a bordo;
02 noites de hospedagem em hotel de categorias turística com café da manhã;
Traslado para o autódromo em Interlagos;
Ingresso para assistir ao treino de Sábado e a corrida de Domingo em arquibancada A
“Reta dos boxes”;
01 camiseta e um boné;
Ingresso para o Salão do Automóvel;
Guia coordenador Lucretur Turismo credenciado pelo ministério do turismo
acompanhando o grupo desde o embarque em Braço do Norte SC.

NÃO INCLUI:









Despesas pessoais;
Compras de lembranças e artesanatos locais;
Extras no hotel, bebidas, documentos e vistos quando necessário;
Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens;
Serviço de mensageiros no hotel; (Carregadores de malas);
Eventuais pernoites extras que não estejam descritas na programação;
Passagem aérea de retorno antecipado ou não e em qualquer situação (Por se tratar de
viagem rodoviária);
Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja
expressamente citado como incluído no roteiro;

HOTÉIS PREVISTOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES:
15 e 16 novembro 2019
Hotel Excelsior Ipiranga – São Paulo SP
www.hotelexcelsiorsp.com.br
Telefone: (11) 3331-0377
Endereço: Av. Ipiranga, 770 - República, São Paulo - SP, 01040-000
A Lucretur viagens e os hotéis não se responsabilizam por valores, objetos e equipamentos,
salvo aqueles que são entregues à guarda do Hotel.
Eventualmente, se por algum motivo alheio a vontade da Lucretur viagens, a mesma
poderá substituir o hotel acima, por outro da mesma categoria sem prejuízo aos passageiros.
INVESTIMENTO:
VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): R$ 1.990,00
PROMOCIONAL PARA MELHOR IDADE (ACIMA DE 60 ANOS).
VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): R$ 1.805,00
Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou boleto bancário.
Preço pode sofrer reajustes para grupo inferior a 20 passageiros.

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR!
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:


Identidade (RG) emitido com menos de dez anos;



Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização
judicial (por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores
da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO.
Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum
responsável viajando com o mesmo. NÃO. É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE
NASCIMENTO.



O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer
reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira
responsabilidade do passageiro.

LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Fones: + 55 (48) 3658-3788 | 9.8406-0266

lucretur@lucretur.com.br

Rua: Nereu Ramos, 1580 | SL 03 - Bairro Centro
88.750-000 Braço do Norte – SC

www.lucretur.com.br

