
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodoviário 08 dias | 05 noites – Grupo Lucretur 
De 07/11/2019 a 14/11/2019 – Saída de Braço do Norte SC 

 
Termas de Jurema com Foz do Iguaçu 

 
Sobre o destino: Termas de Jurema, um oásis de natureza e saúde nos rincões do Paraná.  
A área das piscinas do Termas de Jurema Eco Resort Hotel oferece muito lazer, unindo 

diversão, relaxamento e saúde. Os hóspedes podem aproveitar as piscinas ao ar livre, 
termais e frias. Já para quem deseja descansar, as piscinas cobertas e a hidromassagem são 

garantia de bem-estar, com bares molhados que proporcionam total conforto um verdadeiro 
recanto da natureza, todas as piscinas são abastecidas com água mineral termal, 

naturalmente quente a 42°. As águas quentes, além do efeito relaxante que diminui a tensão 
e insônia, têm ação desintoxicante e hidratante. Neste roteiro você vai encontrar além das 
aguas termais; tudo o que você precisa para aproveitar a sua viagem para a terra das 

Cataratas do Iguaçu e das compras no Paraguai. 
 

1º DIA 07/11: (quinta) BRAÇO DO NORTE SC | FOZ DO IGUAÇU PR              1093 km 
Apresentação e embarque às 13:00hs, na Agência Lucretur em ônibus Leito, totalmente 
equipado com destino a aconchegante Foz do Iguaçu que tem tudo para cativar seu coração 

já nos primeiros momentos. Os amantes da natureza precisam dividir sua atenção entre 
paisagens inesquecíveis, espécies raras de animais e muito verde! Além das belíssimas 

Cataratas, a cidade oferece, também, atividades radicais, parques, variedade de restaurantes   
 Pernoite em deslocamento.  
 

 
 



 

 

 
 
 

 
2º DIA 08/11 (sexta-feira) FOZ | CIUDADE DEL ESTE PY | FOZ                         23 km 

Chegada ao hotel para café da manhã, ás 07:00h saída para Ciudad Del Este, onde 
poderemos fazer compras de eletrônicos e artigos de presentes em geral. Ás 16:00h retorno 
para o hotel. A noite temos como sugestão:(opcional) conhecer em Puerto Iguaçu no lado 

Argentino o Bar de Gelo a feirinha e o Cassino de Puerto Iguaçu.  
Pernoite em Foz do Iguaçu. 

 
3º DIA 09/11:(sábado) FOZ DO IGUAÇU PR                                                        81 km 
Após café da manhã em horário a combinar, saída para visita às Cataratas do Iguaçu 

(ingresso incluso no pacote), Marco das Três Fronteiras (ingresso incluso), Parque das 
Aves (opcional), parada para almoço. Na parte da tarde, visitaremos Hidrelétrica Itaipu e 

também o Duty Free de Puerto Iguazu, para as possíveis ultimas compras. A noite, 
Sugerimos o jantar na churrascaria RAFAIN SHOW (Opcional). Onde poderemos assistir ao 
show das Américas. Pernoite no hotel. Pernoite em Foz do Iguaçu. 

 
4º DIA 10/11:(domingo) FOZ DO IGUAÇU PR | TERMAS DE JUREMA               365 km 

Após o café da manhã; 08:30h saída com destino a Termas de Jurema, viajaremos toda 
manhã. A chegada em Termas de Jurema é prevista para as 14:00h. A acomodação no hotel, 
oficialmente, somente será possível a partir das 17:00h. Mas teremos oportunidade de 

aproveitar as instalações que o Resorts oferece, desde o momento que chegarmos. 
Obs: As piscinas de Termas de Jurema Resort Hotel são minerais emergentes de fontes 

naturais, totalmente renovadas a cada 12 horas. Com uma temperatura inicial de 42ºC 
proporcionam banhos pela manhã, tarde e noite, no verão ou inverno, além de possuírem 

qualidades medicinais. Dentro do complexo do hotel, o hóspede ainda encontra lagos para 
pesca, bicicletas, pedalinhos, passeios de charrete, à cavalo e carrinho elétrico, salão de 
jogos, teatro com shows e vídeos, boate com música ao vivo, roda de violão, além das 

atividades organizadas pela equipe de recreação Termas de Jurema proporcionando lazer 
para toda família. Pernoite em Jurema Termas Resort. 

 
5º DIA 11/11:(segunda-feira) TERMAS DE JUREMA  
Dia livre para atividades independentes. Pernoite em Jurema Termas Resort. 

 
6º DIA 12/11: (terça-feira) TERMAS DE JUREMA  

Dia livre para atividades independentes. Pernoite em Jurema Termas Resort. 
 
7º DIA 13/11: (quarta-feira) TERMAS DE JUREMA | BRAÇO DO NORTE          863 km 

Manhã livre. Às 15:30hs, Liberação dos aptos e saída para Braço do Norte.  
Pernoite no ônibus em deslocamento. Fim de nossos serviços. 

 
8º DIA 14/11(quinta-feira) BRAÇO DO NORTE                              
Chegada em Braço do Norte, ao amanhecer. Esperamos vê-los brevemente em uma de 

nossas viagens. 
 

INCLUI: 
       

 Passagem de ônibus Leito; 

 Lanche no início da viagem; 
 02 pernoites de Hotel em Foz do Iguaçu; 

 Ingresso ao Parque das Cataratas: 
 Ingresso ao Marco das Três fronteiras; 
 Guia Local em Foz do Iguaçu; 

 Traslado a Cidade Del Este para compras no Paraguai; 
 Traslado ao Duty Free na divisa Brasil e Argentina; 

 



 

 

 
 
 

 03 pernoites em Termas de Jurema com pensão completa (café, almoço e jantar); 
 Kit Lucretur; 

 Traslados como descritos na programação; 
 Guia coordenador Lucretur Turismo credenciado pelo ministério do turismo 

acompanhando o grupo desde o embarque em Braço do Norte SC. 

 
NÃO INCLUI: 

 
 Alimentação (média de R$ 50,00/dia); 
 Despesas pessoais; 

 Compras de lembranças e artesanatos locais; 
 Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário; 

 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; 
 Tudo que não constar como incluído. 

 

HOTEL PREVISTO: 
 

08 e 08 novembro 2019             Hotel Baviera – Foz do Iguaçu BR  
    www.hotelbavieraiguassu.com.br   Telefone: (45) 3523-5995 

    Endereço: Av. Jorge Schimmelpfeng, 697 - Centro, Foz do Iguaçu - PR, 85851-110 
 

10, 11 e 12 novembro 2019 Lagos de Jurema Termas Resort – Iretama PR   

    www.juremaaguasquentes.com.br Telefone: + 55 44 3518 3100 
    Endereço: s/n, BR-487, Iretama - PR, 87280-000 

 
 
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 algum hotel acima, por outro da mesma categoria sem prejuízo aos 
passageiros. 

 
INVESTIMENTO: 

 
VALOR POR PESSOA ADULTO (Em quarto duplo): R$ 2.898,00 
VALOR POR PESSOA ADULTO (Em quarto triplo): R$ 2.845,00 

 
VALOR POR PESSOA ACIMA 60 ANOS (Em quarto duplo): R$ 2.848,00 

VALOR POR PESSOA ACIMA 60 ANOS (Em quarto triplo): R$ 2.845,00 
 
Obs.:  Criança acompanhada de 02 adultos no mesmo apto. 

Criança até 05 anos preço por pessoa: R$ 595,00 
Criança de 06 a 12 anos preço por pessoa: R$ 950,00 

Criança de 13 a 14 anos preço por pessoa: R$ 1.998,00 
Para pagamento à vista: 5% desconto.                                
  

Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou boleto bancário. 
Valores válidos para no mínimo 35 pagantes 

 

http://www.hotelbavieraiguassu.com.br/
http://www.juremaaguasquentes.com.br/


 

 

 

 

 

 

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. 

 
          

 

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR! 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 
 


