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Excursão Barretos 2018 - De 16 à 26 de agosto. Venha com a Trips&Trips Excursões 
para a 63ª Festa do Peão de Barretos. Temos embarques em Curitiba, Ponta Grossa, 
Maringá, Arapongas e Londrina. 
 
Após o sucesso da edição passada (2017), os pacotes da Excursão Barretos 2018 
estão melhores ainda! Venha conosco e divirta-se do início ao fim! Fique hospedado na 
melhor hospedagem de São José do Rio Preto - Hyatt Place. Situado no complexo do 
Shopping Iguatemi, com atividades ilimitadas, tais como entretenimento, lojas, restaurantes e 
muito mais.Desfrute desse ótimo hotel (inaugurado a 1 ano) e aproveite sua estadia. No terraço 
você pode aproveitar e se banhar na piscina com borda infinita e de brinde ainda pode observar 
uma paisagem deslumbrante. Diariamente, o nosso delicioso Café da Manhã buffet servido em 
nossa Galeria. Do bom e do melhor para você passageiro (a) Trips&Trips Excursões. 
 
INCLUSO NO PACOTE 
➜ Transporte (ida e volta) em ônibus, micro-ônibus ou vans; 
➜ Hospedagem Hyatt Place;  
➜ 2 cafés da manhã - sábado e domingo; 
➜ Transfer hotel/evento OPEN BAR (água, refrigerante, cerveja e vodka com energético);  
➜ Equipe de foto e vídeo;  
➜ Monitor Trips&Trips Excursões; 
➜ Suporte apoio viagem via grupo Whatsapp; 
➜ Brinde Trips&Trips Excursões; 
➜ Seguro pessoal individual por passageiro trajeto ida e volta; 
 
VALORES (TRANSPORTE IDA E VOLTA + HOTEL + TRANSLADO) 

Embarque Descrição QUARTO CASAL CAMA EM QUARTO DUPLO 

Maringá/PR 17/08/2018 (Sex) ás 22h00 R$ 1.050,00 R$ 525,00 

Arapongas/PR 17/08/2018 (Sex) às 22h30 R$ 1.050,00 R$ 525,00 

Londrina/PR 17/08/2018 (Sex) às 23h00 R$ 1.050,00 R$ 525,00 

Curitiba/PR 17/08/2018 (Sex) às 19h00 R$ 1.050,00 R$ 525,00 

Ponta Grossa/PR 17/08/2018 (Sex) às 20h00 R$ 1.050,00 R$ 525,00 
 
INGRESSO ADICIONAL AO PACOTE (18/08) 
Acesso: Parque, Show e Arena  
InteiraR$200,00 // MeiaR$120,00 
Shows Confirmados 18/08: Shania Twain + Marilia Mendonça + Fernando & Sorocaba + 
Gustavo Mioto + Léo Santana e muito mais atrações em todo o parque 
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HOSPEDAGEM 
Hyatt Place - São José do Rio Preto 

  

  

  
O Hyatt Place São José do Rio Preto faz parte da Rede Hyatt e fica localizados no 
complexo do Shopping Iguatemi com fácil acesso a todas as facilidades que o shopping 
oferece. Com uma ótima estrutura o hotel oferece a seus hóspedes restaurante, salas de 
eventos, piscina com borda infinita, academia 24 horas e uma equipe pronta para 
atendê-los. Os apartamentos são equipados com cofre, ferro e tábua de passar, secador 
de cabelo profissional, frigobar (desabastecido), cafeteira com sachê de chá e café 
cortesia e 02 águas cortesia por diária. 
Além de tudo o hotel conta com um delicioso café da manhã completo no estilo buffet contendo uma 
grande variedade de produtos deliciosos, aproveite. 
Confira mais do hotel clicando aqui: 
https://www.facebook.com/HyattPlaceSaoJosedoRioPreto/videos/382667895406251/ 
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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). 
 
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  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. 

Roteiro Curitiba - (1º Final de semana) 
17/08/2018 (Sex) às 19h00 - Embarque em Curitiba 

17/08/2018 (Sex) às 20h00 - Embarque em Ponta Grossa 

18/08/2018 (Sáb) às 07h00 - Chegada ao hotel em São José do Rio Preto/SP 

18/08/2017 (Sáb) às 07h30 - Café da manhã 

TARDE LIVRE 

18/08/2018 (Sáb) às 17h00 - Embarque para Festa do Peão de Barretos 

18/08/2018 (Sáb) às 18h00 - Chegada no evento 

NOITE LIVRE 

19/08/2018 (Dom) às 05h00 - Embarque de retorno ao hotel 

19/08/2018 (Dom) às 07h00 - Café da manhã 

19/08/2018 (Dom) às 09h50 - Retorno para Curitiba 

19/08/2018 (Dom) às 12h00 - Parada almoço 

19/08/2018 (Dom) às 21h00 - Desembarque Ponta Grossa  
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19/08/2018 (Dom) às 22h00 - Desembarque Curitiba 

 
Roteiro Interior - (1º Final de semana) 
17/08/2018 (Sex) às 22h00 - Embarque em Maringá 

17/08/2018 (Sex) às 22h30 - Embarque em Arapongas 

17/08/2018 (Sex) às 23h00 - Embarque em Londrina 

18/08/2018 (Sáb) às 07h00 - Chegada ao hotel em São José do Rio Preto/SP 

18/08/2017 (Sáb) às 07h30 - Café da manhã 

TARDE LIVRE 

18/08/2018 (Sáb) às 17h00 - Embarque para Festa do Peão de Barretos 

18/08/2018 (Sáb) às 18h00 - Chegada no evento 

NOITE LIVRE 

19/08/2018 (Dom) às 05h00 - Embarque de retorno ao hotel 

19/08/2018 (Dom) às 07h00 - Café da manhã 

19/08/2018 (Dom) às 09h50 - Embarque de Retorno 

19/08/2018 (Dom) às 12h00 - Parada Almoço  

19/08/2018 (Dom) às 19h00 - Desembarque Londrina 

19/08/2018 (Dom) às 19h30 - Desembarque Arapongas 

19/08/2018 (Dom) às 20h00 - Desembarque Maringá 
*Previsão de horários -  Sujeito à alteração sem aviso prévio 
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