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LAGUNA  E  LAGES- SC 
 
 

TERÇA-FEIRA – 19/09/2017= TAQUARA/LAGUNA:– Apresentação 
dos passageiros  na FACCAT,  às 23h30min. Após, embarque e início 
da viagem com destino a Laguna. 
Haverá uma parada para lanche em Sombrio. 
 

QUARTA-FEIRA – 20/09/2017 = LAGUNA: Chegada prevista na 
cidade às 06h30min. Caso os apartamentos estejam desocupados já efetuaremos a hospedagem. 
Café da manhã. Após, com guia local, início do city tour. Parada para almoço e continuação do tour 
até final da tarde. Retorno ao hotel e janta. 
  

QUINTA-FEIRA – 21/09/2017 = LAGUNA: Após o café da manhã, saída com guia local, para 
conhecermos o Farol Santa Marta. Almoço. Passeios. Retorno ao hotel e Janta. 
 

SEXTA-FEIRA – 22/09/2017 = LAGUNA/LAGES – Café e liberação dos apartamentos.  Saída para 
Lages. Chegada e almoço. Após, hospedagem encontro com a guia local e início do city tour. Retorno 
ao hotel e janta. 
 

SÁBADO – 23/09/2017 = LAGES:   Café da manhã e dia inteiro de passeios pela história e 
curiosidades locais. Parada para almoço. Retorno ao hotel. Janta 
  

DOMINGO – 24/09/2017 = LAGES/TAQUARA:   Café e manha destinada para conclusão dos 
trabalhos, caso não tenham sido concluídos sábado. Liberação dos apartamentos às 11h. Almoço e 
em horário a ser combinado, início da viagem de regresso. 
 
 

O PACOTE INCLUI: 
- Ônibus leito turismo; 
- 02 pernoites com café da manhã em Laguna 
- 03 almoços e 02 jantas em Laguna 
- 01 café extra na chegada em Laguna; 
- 02 pernoites com café da manhã em Lages 
- 03 almoços e 02 jantas e Lages 
- City tour com guia local em Laguna 
- City tour com guia local em Lages 
- Serviço de bordo 
- Guia da agência  
 
VALOR POR PESSOA:       R$ 1.100,00   
Entrada  R$ 390,00  +  2  X  R$ 355,00  
Término dos pagamentos: até 10 dias antes da data da viagem 
 
Podem participar da viagem acadêmicos de outros cursos e comunidade. 
 
Seguro viagem  Opcional 
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