
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano São 

Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

 

 

 

    FLORIANÓPOLIS - SC 

 

 
 

03 Noites / 04 Dias  

Nome do hotel: Majestic Hotel Florianópolis 4* 

 

 DIA 1:  

 
• Chegada em Florianópolis 

• Os hóspedes serão recebidos na chegada ao aeroporto Florianópolis, assistidos e depois 

transferidos para o hotel 

• Pernoite no hotel 4* 

 

 DIA 2:  

 
• Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel.  
 
Sobre o passeio – City Tour em Florianópolis: 
Florianópolis possui 52% do seu território como área de preservação ambiental, além das 43 
praias, o que configura um cenário natural único. São 46 pontos históricos, entre fortalezas, 
museus e igrejas. Floripa também possui uma riqueza gastronômica de fazer 
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salivar. São quatro vias gastronômicas, que oferecem desde a culinária típica com base nos 
frutos do mar até a altíssima gastronomia, o que resultou na conquista do título da UNESCO 
como a primeira cidade criativa da gastronomia no Brasil. Natureza, esportes, praias, cultura, 
entretenimento e gastronomia fazem de Floripa o destino ideal nas quatro estações do ano. 

 

• Após o passeio retorno ao Hotel. 

 DIA 3:  
• Após o café da manhã, vocês terão o Dia Livre. 
• Pernoite no Hotel. 

 

 DIA 4:  
 

• Após o café da manhã, check out, traslado ao aeroporto. 
 

Cada um de nossos pacotes turísticos é projetado para oferecer uma viagem agradável e sem 
interrupções. Nossos especialistas em turismo dedicados compreendem suas necessidades 
profundamente e comprometidos em fornecer a você a experiência de viagem inesquecível 
que você sonhou. Vamos começar a jornada dos seus sonhos! 
 

 VALORES POR PESSOA, EM R$ E ESTÁ INCLUSO:  
 
- Transferências de ida e volta Aeroporto de Florianópolis x Hotel em Florianópolis x Aeroporto 

de Florianópolis; 

- 03 noites de hospedagem no hotel com café da manhã diário; 

- City Tour em Florianópolis; 

- Seguro Viagem, Nacional Top.
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 REGRAS  

- Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo; 

- Valores por pessoa; 

- Não inclui voos; 

- Não é valido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Réveillon; 

- Os valores podem ser parcelados em até 10x; 

- Sujeito à alteração e disponibilidade sem aviso prévio. 


