
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodoviário 03 dias | 02 noites – Grupo Lucretur 
De 19/09/2019 a 15/09/2019 – Saída de Braço do Norte SC 

 
Cânions  

 
Sobre o destino: Você sabia que existem cânions no Brasil repletos de beleza que você pode 
conhecer? Entre várias regiões brasileiras, é possível passear pelas rochas e acessar algumas 

das vistas mais incríveis do país. Uma das regiões mais famosas é Aparados da Serra, entre 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde está simplesmente o maior cânion da América do 

Sul. Para se ter uma ideia, são 10.250 hectares ocupando o parque nacional, sendo 
Itaimbézinho o maior deles, com mais de 5 quilômetros de extensão. 

 
1º DIA: 13/09: Sexta - BRAÇO DO NORTE | PRAIA GRANDE                            176 km 

Apresentação e embarque às 12:30hrs, (local a combinar) em ônibus equipado para o 
turismo, com completo serviço de bordo. Chegada em Praia Grande aproximadamente as 
15:00hs. Onde iremos nos acomodar na Pousada Aracema. As 17hrs iremos a visitação do 

parque Nacional Aparados da Serra onde vamos conhecer o Canyon Itaimbezinho. O Canyon 
possui mais de 700 metros de profundidade e uma extensão de 6km (o maior Canyon da 

América Latina). Em seguida participaremos da Trilha Índios Coroados. Um belíssimo lugar 
que se destaca por sua riqueza geológica. Possui grandes paredões de basalto, em um deles 
estão as cachoeiras gêmeas dos Índios Coroados que se localizam em frente ao mirante, (600 

metros de distância) em horário a combinar retornamos a pousada para o jantar. Noite livre. 
Pernoite em Praia Grande. 

 
 



 

 

 
 
 

2º DIA: 14/09: Sábado: PRAIA GRANDE                                                              15 km 
Após o café da manhã iremos a Trilha do Cânion Malacara, a trilha é bem tranquila, sem 

muitas dificuldades. As paisagens são lindas. As piscinas naturais no fim da trilha, são um 
presente! Ar puro, natureza quase intocada e uma energia sem igual! (Tempo de duração em 
média de 3 a 4 horas). Em horário a combinar retornamos para a o almoço. Tarde livre para 

descanso. A noite após o jantar, teremos fogueira ao ar livre com som ambiente para o grupo 
trocar ideias e se divertir. Pernoite em Praia Grande. 

 
3º DIA: 15/09: Domingo: PRAIA GRANDE | BRAÇO DO NORTE                        176 km 
Após o café da manhã, em horário a combinar deixaremos a Pousada Aracema. Iremos para o 

almoço no Pub da Cervejaria Grota Bier. Ambiente aconchegante todo em bioconstrução, que 
oferece a cerveja artesanal fabricada na cidade, onde iremos prestigiar MÚSICA AO VIVO E 

OPEN BAR. As 16h deixamos o local e iniciamos a nossa viagem de retorno a Braço do Norte 
SC. Fim de nossos serviços. 
 

INCLUI: 
       

 Ônibus executivo; 
 Duas (2) trilhas ecológicas; 
 Passeio ao parque Nacional Aparados da Serra; 

 Guia local especializado em ecologia acompanhando o grupo nos Cânions; 
 02 noites de hospedagem em Praia Grande RS em apartamento duplo com café da 

manhã; 
 01 festival de massas (Jantar); 

 01 churrasco prime (Almoço); 
 01 festival de escondidinho (Jantar); 
 Almoço no Grota Bier (Open bar); 

 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); 
 Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja 

expressamente citado como incluído no roteiro; 
 
POUSADA PREVISTA: 

 
 

05 e 06 agosto 2019                 Pousada Malacara – Praia Grande SC 
    www.pousadamalacara.com.br      Telefone: (48) 99111-1522 
    Endereço: Estrada Geral Vila Rosa, 1000 - Vila Rosa, Praia Grande - SC 

 
Eventualmente, se por algum motivo alheio a vontade da Lucretur viagens, a mesma 

poderá substituir a pousada acima, por outro da mesma categoria sem prejuízo aos 
passageiros. 
 

INVESTIMENTO: 
 

VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo ou triplo): R$ 995,00 
 
Para pagamento à vista: 5% desconto. Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou 

boleto bancário. 
 

Valores válidos para no mínimo 30 pagantes 

http://www.pousadamalacara.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 

 


