
 

 
               

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodoviário 05 dias | 02 noites – Grupo Lucretur 
De 04/08/2019 a 08/08/2019 – Saída de Braço do Norte SC 

 
Roteiro programado 

 
Sobre o destino: A Mega Artesanal se consagrou como a feira mais importante da América 
Latina especializada no setor de produtos e técnicas para arte e artesanato. Mais de 340 

expositores de todas as técnicas, principais lançamentos e muita inovação. 

 
1º DIA: (domingo) 04/08 BRAÇO DO NORTE – SC / SÃO PAULO – SP             848 km 
Apresentação e embarque as 12:30 horas na Agencia Lucretur, em ônibus leito total equipado 

com completo serviço de bordo, com destino a São Paulo - SP. Pernoite em deslocamento. 
 

2º DIA: (segunda-feira) 05/08 SÃO PAULO – SP                                              120 km 
Chegada em São Paulo por volta de 4:00horas da manhã. Iremos diretamente para o BRAS, 
onde poderemos fazer compras. Aproximadamente as 08:00hs, iremos para o Hotel, onde 

teremos oportunidade de deixar as bagagens (OBS.: hospedagem no Hotel, será somente a 
partir das 11:30horas) e ir as compras na 25 de março. As 13:00hs, saída para a Feira 

“MEGA ARTESANAL 2019”, retornando para o Hotel as 18:00horas. Pernoite em São Paulo. 
 
3º DIA: (terça-feira) 06/08 SÃO PAULO – SP   52 km 

Manhã Livre para atividades independentes. As 13:00hs saída do Hotel para a Feira “MEGA 
ARTESANAL 2019”, retorno ao Hotel as 18:00hs. A noite temos como sugestão (opcional), ir 

a um Show ou Teatro que estiver em evidencia no período. Pernoite em São Paulo. 
 



 

 

 
 
 

 
4º DIA: (quarta-feira) 07/08 SÃO PAULO - SP / BRAÇO DO NORTE – SC        848 km  

Manhã Livre para atividades independentes. As 12:30hs, saída do Hotel com as bagagens. 
Passaremos na Feira “MEGA ARTESANAL 2019” e as 18:00h; saída com destino a Braço do 
Norte SC. Pernoite em deslocamento. 

 
5º DIA: (segunda) BRAÇO DO NORTE - SC 

Chegada em Braço do Norte prevista para a parte da manhã. Fim de nossos serviços. 
 
INCLUI: 

       
 Ônibus Double Decker leito total (2 Andares); 

 Lanche no início da viagem; 
 02 noites de hospedagem em São Paulo em apartamento duplo com café da manhã; 
 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: 
 

 
05 e 06 agosto 2019              Hotel Dan Inn Planalto – São Paulo SP 

    http://dan-inn-planalto.hotelsaopaulo.org/pt/    Telefone: (11) 3311-7311 

    Endereço: Av. Cásper Líbero, 115 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP, 01207-010 
 

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 (Em quarto duplo ou triplo): R$ 975,00 

 
Para pagamento à vista: 5% desconto.  
Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou boleto bancário. 

Valores válidos para no mínimo 30 pagantes 

 

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR! 

http://dan-inn-planalto.hotelsaopaulo.org/pt/


 

 

 
 
 

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 
 


