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Oktoberfest 2018 
De 03 a 21 de Outubro de 2018, a Oktoberfest de Blumenau chega à sua 35ª edição com o 
título de maior festa alemã no Brasil e a segunda maior do mundo.  

Programe-se e venha aproveitar toda a tradição alemã em outubro. Prosit! 

A Trips&Trips Excursões leva você a este grande evento. Temos embarques de bate e 
volta com ou sem ingresso nos dias 06, 12, 13 e 20 de outubro de 2018! Junte-se a nós e 
preocupe-se apenas em se divertir. 

 

INCLUSO NO PACOTE 
➜ Transporte (ida e volta) em ônibus, micro-ônibus ou vans; 
➜ 100 litros de chopp na ida; 
➜ Caneca e tirante; 
➜ Ingresso opcional para o evento (é necessário adicionar ao seu carrinho); 
➜ Seguro pessoal individual por passageiro trajeto ida e volta;  
➜ Monitor Trips&Trips Excursões; 

 

EMBARQUES E VALORES 
Embarque Shopping Curitiba 14h - TRANSPORTE IDA E VOLTA 
Saída de Curitiba dias 06, 12, 13 e 20 de outubro de 2018:  
TRANSPORTE IDA E VOLTA R$ 130,00 
 
INGRESSO (opcional e pode ser adicionados ao pacote); 
Inteira R$45,00  
Meia R$25,00 

CLASSIFICAÇÃO 
A partir de 16 anos os adolescentes poderão entrar na festa sem a necessidade de 
acompanhamento dos pais ou responsáveis legais. 

No entanto, a venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. 
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MEIA ENTRADA 
– Estudantes mediante apresentação da carteira de estudante com foto e data de validade. 

– Pessoas com 60 anos ou mais e 12 a 17 anos conforme lei vigente, mediante apresentação de 
documentação com foto que comprove o direito ao benefício. 

– Professores da Educação Básica ( Níveis Infantil, Fundamental, e Médio) Apresentação de 
documento oficial com foto junto ao contracheque que comprove o cargo. 

– Doadores Regulares de Sangue: Apresentação da Carteirinha expedida pela Secretaria de 
Estado da Saúde 

– Menores de 18 anos: Apresentação de Documento com Foto 

– Pessoas vestidas com Traje Típico 

 

Parque Vila Germânica 
A Oktoberfest é uma festa que envolve toda a cidade, mas que se centraliza no Parque Vila 
Germânica, no Bairro da Velha. O Parque é um complexo com 26 mil metros quadrados de 
área construída. Além dos pavilhões, existe um conjunto de lojas que, por suas 
características arquitetônicas, ficou conhecido como Vila Germânica. Nestas lojas os 
visitantes encontram todos os tipos de lembranças de Blumenau e também artigos da festa. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
À vista (crédito ou depósito/transferência); 
Parcele no cartão em até 12x; 
Parcele via depósito bancário (quanto antes comprar mais parcelas são liberadas, 
aproveite essa condição). 
Grupos a partir de 15 pessoas tem condições diferenciadas. Consulte-nos! 
 
COMO FAÇO PARA VIAJAR COM A TRIPS&TRIPS EXCURSÕES 

1) Acesse o site www.tripsetrips.com.br; 
2) Selecione o evento, escolha o pacote e a cidade de embarque; 
3) Clique em  Comprar; 
4) Caso não esteja logado, faça seu cadastro; 
5) Escolha a forma de pagamento (cartão em até 12x ou depósito 

bancário/transferência); 
6) Aguarde a confirmação de seu pedido (caso tenha optado por pagamento via depósito bancário ou 

transferência, após efetuar o mesmo favor enviar comprovante com número de pedido para o e-mail 

comprovantes@tripsetrips.com.br); 
7) Faça o check-in do(s) passageiro(s) e aguarde a liberação do voucher de embarque; 
8) Compareça ao embarque no local, dia e horário informados em seu voucher; 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

- Documentos para embarque - necessário apenas UM documento oficial: rg, carteira 
nacional de habilitação (cnh), carteira de trabalho + voucher de embarque; 

- Não serão tolerados atrasos, programe-se; 
- Valores e pacotes sujeito a alteração sem aviso prévio; 
- A programação pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, ou 

outros fatores que a agência julgue necessário interferir para a maior segurança e 
bem estar dos viajantes. 

 
 
 
 
 

 
 

 Trips&Trips Excursões | Registro Embratur: 18.074822.10.0001-6|  Rua Paolo Battan, 41 - Boa Vista - Curitiba - Paraná  
RESERVAS: www.tripsetrips.com.br | 41 3256-5861 / 41 99764-6262 (Whatsapp) - atendimento@tripsetrips.com.br 

 

http://www.tripsetrips.com.br/
http://www.tripsetrips.com.br/


 

  | OKTOBERFEST 2018 - Bate e Volta 

14h00 - Embarque Shopping Curitiba 

18h00- Chegada Oktoberfest 

05h00 - Embarque retorno  

06h00 - Saída  

10h00- Desembarque em Curitiba 
 
Embarque com a agência Trips&Trips Excursões e aproveite seu passeio ao máximo 
#voudetrips 
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