
Passeio de Trem - Serra do Mar
(Curitiba x Morretes)

Data: 30/05 (Domingo)

Que tal embarcar nessa histórica viagem de trem pela Ferrovia Curitiba - Morretes?
Com a viagem inaugural feita pela Princesa Isabel em 1884, a estrada de ferro
conta mais de 41 pontes, centenas de pontilhões, 13 túneis e viadutos de grande
destaque, como a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho.
As belezas naturais são um atrativo à parte. A cada curva, os passageiros se
surpreendem com a fauna e a flora da Serra do Mar Paranaense, na maior área
contínua de Mata Atlântica preservada do país.

Roteiro:

😷 Obrigatório Uso de Máscaras.

3:00 a.m - Balneário Camboriú
Av. do Estado Dalmo Vieira, 2263 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-075
3:15 a.m - Sede da Rota de Trilhas
Rua: Juvenal Garcia 364 - Centro, Itajaí - SC, 88302040
7:30 a.m - Previsão de chegada ao ponto de Embarque

- Parada para o café da manhã (Não Incluso)
8:30 a.m - Embarque no Trem

- Lanche (Incluso)

Tempo de Roteiro: Aproximadamente 4:15 horas

13:00 - Almoço - Prato típico local (Incluso)

Livre para conhecer a cidade de Morretes.

16:00 p.m - Retorno
19:30 p.m - Previsão de Chegada



Valor por pessoa: 299,90 reais
Necessário efetuar o pagamento para confirmação de vaga.

Formas de Pagamento:

- Dinheiro, Transferência, depósito
- Pix: andreia_peixer@hotmail.com
- Boleto (consultar taxas)
- Cartão: Débito e Crédito (consultar Taxas)

Idosos acima de 60 anos:

Crianças de 06 a 12 anos e Idosos acima de 60 anos têm desconto
de 15% por cento do valor.

O que está Incluso:

Transporte com saída de Balneário Camboriú, Itajaí e Joinville.
☕ Serviço de Bordo

Seguro
Condutor Rota Turismo
Passagem de trem Curitiba - Morretes (ida)
Almoço em restaurante típico de Morretes que serve o famoso prato típico

barreado.

O que NÃO está Incluso
☕ Café da manhã

Bebidas
- outros itens não citados como incluso.

mailto:andreia_peixer@hotmail.com


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 passagens nominais como o ingresso do trem, não será possível a devolução
do valor da passagem.

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).

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


