
City Tour

Conheça o melhor de Curitiba. 
Aprenda sobre a cultura, o sistema 
de transporte coletivo e as iniciati-
vas da capital paranaense para ser 
uma das melhores em qualidade de 
vida do Brasil. Visite parques e 
bosques que homenageiam as 
etnias que influenciaram a cultura 
local, além dos cartões postais da 
cidade: Jardim Botânico, Ópera de 
arame e Museu Oscar Niemeyer. 
Consulte disponibilidade.

Mínimo de 2 pessoas

de R$ 164,00 por

por pessoa.R$ 132,00

Pacote Trem de Luxo

Este roteiro foi eleito com um dos 
10 mais belos passeios sobre trilhos 
do mundo! O pacote contempla um 
tour pelas cidades históricas de 
Morretes e Antonina, além do 
almoço para experimentar o 
tradicional Barreado, prato típico da 
região. Inclui apanhe no hotel e 
retorno rodoviário para Curitiba.

de R$ 394,00 por

por pessoa.R$ 357,00

By Night

Percorra os principais atrativos 
iluminados de Curitiba neste fantás-
tico passeio noturno. No percurso 
passa pelo Museu Oscar Niemeyer, 
pelo Centro Histórico, entre outros. 
O passeio ainda inclui um delicioso 
jantar com rodízio completo  no 
tradicional restaurante “Ripas e 
Costelas”, fundado há 23 anos no 
Bairro Água Verde. Retorno ao 
hotel previsto para as 22h.
Consulte disponibilidade.

Mínimo de 2 pessoas

de R$ 240,00 por

por pessoa.R$ 200,00

Pacote de Trem Classe Turística

Viaje pela história da ferrovia que 
liga Curitiba a Morretes, percorren-
do os trilhos emoldurados por rios, 
cascatas e cânions! O passeio 
contempla um tour pelas cidades 
históricas de Morretes e Antonina, 
além do almoço para experimentar 
o tradicional Barreado, prato típico 
da região. O retorno para Curitiba 
será rodoviário. 
Consultar disponibilidade

de R$ 297,00 por

por pessoa.R$ 262,00

Pacote de Trem 

Camarote, Imperial e Barão

Percorra a Serra do Mar Paranaense  
e desfrute da privacidade do vagão 
Camarote ou do requinte do vagão 
Imperial, no trecho entre Curitiba e 
Morretes. O passeio contempla um 
tour pelas cidades históricas de 
Morretes e Antonina, além do 
almoço para experimentar o 
tradicional Barreado, prato típico da 
região. Inclui apanhe no hotel e 
retorno rodoviário para Curitiba.

de R$ 364,00 por

por pessoa.R$ 307,00

City Tour

Conheça o melhor de Curitiba. 
Aprenda sobre a cultura, o sistema 
de transporte coletivo e as iniciati-
vas da capital paranaense para ser 
uma das melhores em qualidade de 
vida do Brasil. Visite parques e 
bosques que homenageiam as 
etnias que influenciaram a cultura 
local, além dos cartões postais da 
cidade: Jardim Botânico, Ópera de 
local, além dos cartões postais da po

arame e Museu Oscar Niemeyer. 
Consulte disponibilidade.

Mínimo de 2 pespessoas

de R$ 164,00 por

por pessoa.R$ 132,00

Ilha do Mel

Desfrute da tranquilidade de uma  
das ilhas mais bonitas do Brasil. O 
passeio inclui transporte rodoviário 
de  ida e volta de Curitiba até o 
litoral do Paraná e a travessia de 
barco até a Ilha do Mel. Na Ilha, 
haverá a oportunidade de conhecer 
atrativos locais, como o Farol das 
Conchas,  além de tempo livre para 
banho de mar. Inclui almoço.
Consulte disponibilidade.

Mínimo de 2 pessoas

de R$ 427,00 por

por pessoa.R$ 385,00

Ilha do Mel

Desfrute da tranquilidade de uma  
das ilhas mais bonitas do Brasil. O 
passeio inclui transporte rodoviário 
de  ida e volta de Curitiba até o 
litoral do Paraná e a travessia de 
barco até a Ilha do Mel. Na Ilha, 
haverá a oportunidade de conhecer 
atrativos locais, como o Farol das 
Conchas,  além de tempo livre para 
banho de mar. Inclui almoço.
Consulte disponibilidade.

Mínimo de 2 pespessoas

de R$ 427,00 por

por pessoa.R$ 385,00

Pacote Trem de Luxo

Este roteiro foi eleito com um dos 
10 mais belos passeios sobre trilhos 10 mais belo eio obre trilhos
do mundo! O pacote contempla um 
tour pelas cidades históricas de 
Morretes e Antonina, além do Morretes e Antonina, além do
almoço para experimentar o 
tradicional Barreado, prato típico da 
região. Inclui apanhe no hotel e 
retorno rodoviário para Curitiba.

de R$ 394,00 por

por pessoa.R$ 357,00

By Night

Percorra os principais atrativos 
iluminados de Curitiba neste fantás-
tico passeio noturno. No percurso 
passa pelo Museu Oscar Niemeyer, 
pelo Centro Histórico, entre outros. 
O passeio ainda inclui um delicioso 
jantar com rodízio completo  no 
tradicional restaurante “Ripas e 
Costelas”, fundado há 23 anos no 
Bairro Água Verde. Retorno ao 
hotel previsto para as 22h.
Consulte disponibilidade.

Mínimo de 2 pespessoas

de R$ 240,00 por

por pessoa.R$ 200,00

Pacote de Trem Classe Turística

Viaje pela história da ferrovia que 
liga Curitiba a Morretes, percorrenliga Curitib  Mo tes -
do os trilhos emoldurados por rios, 
cascatas e cânions! O passeio 
contempla um tour pelas cidades contempla um tour pelas cidades 
históricas de Morretes e Antonina, 
além do almoço para experimentar 
o tradicional Barreado, prato típico 
da região. O retorno para Curitiba 
será rodoviário. 
Consultar disponibilidade

de R$ 297,00 por

por pessoa.R$ 262,00

Pacote de Trem 

Camarote, Imperial e Barão

Percorra a Serra do Mar Paranaense  
e desfrute da privacidade do vagão 
Camarote ou do requinte do vagão 
Imperial, no trecho entre Curitiba e Imperial, no trecho entre Curitiba e
Morretes. O passeio contempla um 
tour pelas cidades históricas de 
Morretes e Antonina, além do 
almoço para experimentar o 
tradicional Barreado, prato típico da 
região. Inclui apanhe no hotel e 
retorno rodoviário para Curitiba.

de R$ 364,00 por

por pessoa.R$ 307,00
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