
Trilha dos Solteiros
Costa da lagoa

Floripa SC

Data: 12/06/2021 (Sábado)

Dia dos namorados para uns e para os outros dia dos solteiros. Comemorar essa
data com amigos em uma trilha é transformar esse dia em diversão.

Nossa trilha parte do Canto dos Araçás, na lagoa da Conceição, pelo antigo caminho
dos engenhos, construído por escravos séculos atrás, quase sempre à beira da lagoa
passando por ruínas, cachoeira e restaurantes. Um mergulho no interior da Ilha (literal e
cultural), esse roteiro segue pela tradicional comunidade da Costa da Lagoa. Além do visual
de tirar o fôlego, uma degustação de pratos típicos.

Claro que o dia dos solteiros não poderia faltar uma confraternização, e a Rota de
Trilhas irá levar você em um passeio de barco pela Costa da Lagoa, com vinhos e cervejas
e tábua de frios para serem degustados durante esse percurso.

Estes atrativos fazem deste roteiro um dos mais completos, envolvendo cultura,
gastronomia, natureza e experiências. Seja por diversão, treino ou turismo, esse é um
roteiro que você não pode deixar de fazer.

Informações:

Nível de dificuldade: Fácil a moderado (Atividade recomendada para iniciantes)
Ganho de Elevação: 320 metros
Distância: 7 km
Duração da Atividade: em torno de 6 a 8 horas de atividade com paradas
estratégicas para descanso.

Valor por Pessoa: 185,00 reais
Necessário efetuar o pagamento para confirmação de vaga.

Formas de Pagamento:
- Dinheiro, Boleto ou Pix
- Transferência ou Depósito
- Cartão de Crédito ou Débito

ATENÇÃO É PROIBIDO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS OU QUALQUER

TIPO DE DROGAS ANTES E DURANTE A TRILHA



O que está INCLUSO:

🚐Transporte
👣Trilha Caminho Costa da Lagoa
👤⚜Condutor Rota de Trilhas
🍲Almoço típico local ( 02 filés de peixe ou frango, arroz, fritas, salada e pirão)
🚤 Passeio de Barco pela Costa da Lagoa
🍺 Cervejas (Heineken e Sol)
🍷 Vinhos
🥗 Degustação de Frios
🔒Seguro de atividade de aventura
⛑Kit Primeiros Socorros

O que NÃO está Incluso:

- Lanches durante a trilha
- Itens de Uso Pessoal

-Outros Itens não citados como incluso.

Roteiro:

5h00 a.m - Saída de Itajaí (Sede da Rota de Trilhas)
Rua: Juvenal Garcia 364, centro, Itajaí - SC, 88302040
5h15 a.m - Saída Pizza. com de Balneário Camboriú
Av. do Estado, 2263 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-075
5:45 a.m - Itapema (a combinar)

8h00 a.m  -  Início da Trilha
10:30 a.m -  Previsão de Parada na cachoeira
12:00 a.m -  Almoço típico (INCLUÍDO)
15:00 p.m - Saída Passeio de Barco para confraternização
16:30 p.m - Previsão retorno de barco
17:30 p.m - Previsão de Término das atividades
19:00 p.m - Previsão de chegada em Itajaí



Equipamento Individual

🎒 Mochila
🔦 Lanterna (Pilha ou bateria reserva) Obrigatório
👕Roupa confortável (evitar regatas)
🥾Calçado confortável de preferência botas para
trilhas (caso não tiver, tênis confortável)
- Roupa para banho (opcional)
-Toalha
🍏Frutas para lanche
🍔 Sanduíches
💦Mínimo de 1,5 litros de água.
🧢Boné
- Bastões de caminhada

- Capa de chuva
- Protetor solar
- Repelente
🧦 Meia Reserva
🧻 Papel Higiênico
💊Medicamentos no qual você já está
acostumado a tomar. (Uso individual).

Para deixar no transporte

👕Roupa extra
- Chinelo

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelamento por iniciativa do Cliente

*Cancelamento até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total;
*Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total;
*Cancelamento entre 20 e 7 dias do início da viagem: 50% do valor total
*Cancelamento a menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução

Em caso de gripe, resfriados, febre, tosse ou qualquer outro sintoma relacionado ao
COVID-19 o cliente se responsabiliza em informar a empresa e poderá transferir a trilha
para outra pessoa até 1 dia antes da trilha ou devolução de 100% do valor (apresentando
atestado médico).

A vaga pode ser vendida  para outra pessoa até 01 dia antes da trilha

EM CASO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FAVORÁVEIS PARA
REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE O EVENTO SERÁ TRANSFERIDO PARA
UMA NOVA DATA.

Roteiro elaborado pela empresa:
ROTA DE TRILHAS
CNPJ: 17.585.210.0001-91

Dúvidas e Informações:
📲(47) 991746613


