| BETO CARRERO WORLD

A Trips&Trips Excursões oferece embarques mensais para você ir ao maior parque
temático das Américas. Com melhor custo benefício, a diversão aqui é garantida! Realize o
sonho de ir ao Beto Carrero World!. Confira detalhes do pacote:
CONFIRA O QUE INCLUI SEU PACOTE BATE E VOLTA
➜ Transporte ida e volta em ônibus, micro ônibus ou vans;
➜ Guia Trips&Trips Excursões;
➜ Suporte apoio viagem via grupo Whatsapp;
➜ Brinde Trips&Trips Excursões;
➜ Seguro pessoal individual por passageiro trajeto ida e volta;
CIDADE DE EMBARQUE COM DATA/HORÁRIO/LOCAL/VALORES TRANSPORTE
Paraná
Embarque

Informações

PR/Curitiba

20/05/2017 às 06h00  Shopping Curitiba

90,00

INGRESSO ADICIONAL AO PACOTE
Adulto (R$100,00)
Criança ( 4 a 9 anos ) (R$90,00)
Sênior Acima de 60 anos (R$70,00)
0 a 3 anos (COLO) (FREE)

MÊS DE MAIO MÃE NÃO PAGA INGRESSO DO PARQUE DESDE QUE ESTEJA
ACOMPANHADA DE UM FILHO(A) PAGANTE, APROVEITE!
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| BETO CARRERO WORLD
PARQUE BETO CARRERO WORLD

A TRIPS&TRIPS EXCURSÕES te leva para curtir o maior parque de diversão da América
Latina! Garanta já seu pacote de viagem e aproveite o Beto Carrero World com toda a família
pelo melhor preço! Conheça um pouco mais do Beto Carrero World.
O parque oferece mais de 100 atrações para visitantes de todas as idades e abriga até um
zoológico, tudo para você fugir da rotina e se divertir muito em um espaço com excelente
infraestrutura, localizado em Joinville, no estado de Santa Catarina. Por lá você encontrará
brinquedos radicais como montanharussa, além de apresentações temáticas com
música, dança e muito mais concentrado em uma área de aproximadamente 10 milhões de
metros quadrados. Venha você também para o mundo mágico de Beto Carrero World!
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| BETO CARRERO WORLD
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
ROTEIRO
Roteiro Curitiba Beto Carrero World
20/05/2017 às 06h00  Embarque Curitiba  Shopping Curitiba
20/05/2017 às 09h20  Chegada ao parque Beto Carrero World
20/05/2017 às 19h30  Embarque Retorno
20/05/2017 às 22h30  Desembarque em Curitiba
* Sujeito à alteração sem aviso prévio

Trips&Trips Excursões | Registro Embratur: 18.074822.10.00016| Rua Paolo Battan, 41  Boa Vista  Curitiba  Paraná
RESERVAS: www.tripsetrips.com.br | 41 32565861 / 41 997646262 (Whatsapp)  atendimento@tripsetrips.com.br

