| Festa do Peão de Barretos 2017

Excursão Barretos 2017  De 17 à 27 de agosto. Venha com a Trips&Trips Excursões para
a 62ª Festa do Peão de Barretos. Temos embarques em Curitiba, Maringá e Londrina para os
dois finais de semana (19/08 e 26/08).
Após o sucesso da edição passada (2016), os pacotes da excursão Barretos 2017 vem
melhor ainda que a edição anterior! Venha conosco e desfrute de sua viagem do início ao fim
e fique hospedado nada menos que na melhor hospedagem de Olímpia, eleito pelo guia 4
Rodas, além das outras premiações recebidas. Uma super festa privada para todos os
passageiros acontece na hospedagem, momento propício para fazer novas amizades, utilizar
todas as dependências de lazer da hospedagem e ainda curtir um saboroso churrasco com
open bar no almoço de sábado. Sim, tudo incluso em seu pacote! Confira os detalhes que nós
preparamos para você aproveitar ao máximo uma das suas melhores experiências!
Fique atento, as vagas são limitadíssimas. Não fique de fora e garanta seu pacote.
INCLUSO NO PACOTE
➜ Transporte (ida e volta) em ônibus, microônibus ou vans;
➜ Hospedagem Beco da Lua (quartos compartilhados);
➜ 2 cafés da manhã  sábado e domingo;
➜ Churrasco + Open Bar durante o almoço de sábado ( água, refrigerante, cerveja e vulcãozinho);
➜ Translados hospedagem/evento/hospedagem;
➜ Guia Trips&Trips Excursões;
➜ Suporte apoio viagem via grupo Whatsapp;
➜ Brinde Trips&Trips Excursões;
➜ Seguro pessoal individual por passageiro trajeto ida e volta;

CIDADES DE EMBARQUE COM DATA/HORÁRIO/VALORES
Embarque
Maringá

Londrina

Curitiba

Descrição

Valor

18/08/2017 (Sex) às 21h00  Sem Ingresso

R$540,00

25/08/2017 (Sex) às 21h00  Sem Ingresso

R$540,00

18/08/2017 (Sex) às 23h00  Sem Ingresso

R$540,00

25/08/2017 (Sex) às 23h00  Sem Ingresso

R$540,00

18/08/2017 (Sex) às 19h00  Sem Ingresso

R$570,00

25/08/2017 (Sex) às 19h00  Sem Ingresso

R$570,00

INGRESSO ADICIONAL AO PACOTE
Ingresso PISTA INTEIRA  R$140,00
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HOSPEDAGEM
A hospedagem Beco da Lua, de Olímpia recebeu o Certificado de Excelência do TripAdvisor. Esse
reconhecimento, que premia a excelência no setor hoteleiro, é dado apenas aos estabelecimentos de
alto nível ao redor do mundo com perfis no site e que recebem constantemente as melhores
avaliações dos viajantes.

O Beco da Lua recebeu o selo de qualidade 4 Rodas, um dos mais confiáveis do setor de
hotelaria do País.
Para selecionar os premiados com o Certificado de Excelência, o TripAdvisor usa um algoritmo
proprietário que leva em conta as pontuações das avaliações. Os estabelecimentos devem manter
uma pontuação geral mínima de quatro a cinco círculos no TripAdvisor, assim como o volume e a
recenticidade das avaliações, além de um ranking de popularidade e tempo em atividade do
estabelecimento.
“O TripAdvisor tem o prazer de homenagear esses estabelecimentos”, disse Marc Charron,
presidente do TripAdvisor for Business. “O Certificado de Excelência proporciona o reconhecimento
merecido, com base nas opiniões das pessoas mais importantes: os clientes. Da Austrália ao
Zimbábue, queremos homenagear aqueles que se destacam no setor de turismo e hotelaria por
oferecer aos viajantes do TripAdvisor um excelente atendimento.”
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FORMAS DE PAGAMENTO
À vista (crédito ou depósito/transferência);
Parcele no cartão de crédito até 3X sem juros ou em até 12x mais taxas;
Parcele via depósito bancário (quanto antes comprar mais parcelas serão liberadas).
Grupos a partir de 15 pessoas tem condições diferenciadas. Consultenos!
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 3x sem juros 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 email
atendimento@tripsetrips.com.br) ;
7) Faça o checkin 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, programese;
 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.
Embarque com a agência Trips&Trips Excursões e aproveite seu passeio ao máximo
#voudetrips
ROTEIROS
Roteiro Curitiba  19/08/2017 (1º Final de semana)
18/08/2017 (Sex) às 19h00  Embarque em Curitiba
19/08/2017 (Sáb) às 07h00  Chegada ao hotel em Olímpia  SP
19/08/2017 (Sáb) às 07h30  Café da manhã
19/08/2017 (Sáb) às 11h30  Churrasco Open Bar no almoço
19/08/2017 (Sáb) às 14h30  Término almoço
19/08/2017 (Sáb) às 17h00  Embarque para o evento
19/08/2017 (Sáb) às 18h00  Chegada no evento  Noite livre
20/08/2017 (Dom) às 6h30  Embarque para retorno ao hotel
20/08/2017 (Dom) às 07h30  Café da manhã
20/08/2017 (Dom) às 09h00  Embarque Final
20/08/2017 (Dom) às 20h00  Desembarque Curitiba
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Roteiro Curitiba  26/08/2017 (2º Final de semana)
25/08/2017 (Sex) às 19h00  Embarque em Curitiba
26/08/2017 (Sáb) às 07h00  Chegada ao hotel em Olímpia  SP
26/08/2017 (Sáb) às 07h30  Café da manhã
26/08/2017 (Sáb) às 11h30  Churrasco Open Bar no almoço
26/08/2017 (Sáb) às 14h30  Término almoço
26/08/2017 (Sáb) às 17h00  Embarque para o evento
26/08/2017 (Sáb) às 18h00  Chegada no evento  Noite livre
27/08/2017 (Dom) às 6h30  Embarque para retorno ao hotel
27/08/2017 (Dom) às 07h30  Café da manhã
27/08/2017 (Dom) às 09h00  Embarque Final
27/08/2017 (Dom) às 20h00  Desembarque Curitiba

Barretos 2017  Maringá > Londrina (1º Final de semana)
18/08/2017 (Sex) às 21h00  Embarque em Maringá
18/08/2017 (Sex) às 23h00  Embarque em Londrina
19/08/2017 (Sáb) às 07h00  Chegada ao hotel em Olímpia  SP
19/08/2017 (Sáb) às 11h30  Churrasco open bar no almoço
19/08/2017 (Sáb) às 14h30  Término almoço
19/08/2017 (Sáb) às 17h00  Embarque para o evento
19/08/2017 (Sáb) às 18h00  Chegada no evento  Noite livre
20/08/2017 (Dom) às 6h30  Embarque para retorno ao hotel
20/08/2017 (Dom) às 09h00  Embarque Retorno
20/08/2017 (Dom) às 18h30  Desembarque Londrina
20/08/2017 (Dom) às 20h30  Desembarque Maringá

Barretos 2017  Maringá > Londrina (2º Final de semana)
25/08/2017 (Sex) às 21h00  Embarque em Maringá
25/08/2017 (Sex) às 23h00  Embarque em Londrina
26/08/2017 (Sáb) às 07h00  Chegada ao hotel em Olímpia  SP
26/08/2017 (Sáb) às 11h30  Churrasco open bar no almoço
26/08/2017 (Sáb) às 14h30  Término almoço
26/08/2017 (Sáb) às 17h00  Embarque para o evento
26/08/2017 (Sáb) às 18h00  Chegada no evento  Noite livre
26/08/2017 (Dom) às 6h30  Embarque para retorno ao hotel
27/08/2017 (Dom) às 09h00  Embarque Retorno
27/08/2017 (Dom) às 18h30  Desembarque Londrina
27/08/2017 (Dom) às 20h30  Desembarque Maringá

* Sujeito à alteração sem aviso prévio
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