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A Trips&Trips Excursões leva você para A Micareta mais Bonita do Brasil! Embarque com a 
gente para o Folianópolis 2018! 
 
Este ano ficaremos hospedados nada mais nada menos do que na LOUCASA!  A LOUCASA é um 
novo conceito de hospedagem para os melhores eventos do Brasil. Conta com diversas atrações 
como Open Bar 24h, 2 Piscinas (uma aquecida), Dj e muita diversão. Tudo isso com muito conforto 
e tranquilidade em ótimas acomodações. 
 
No Folianópolis 2018 a LOUCASA está situada na Praia do Campeche, considerada o "Caribe 
Brasileiro". Campeche está entre as praias mais requisitadas do Brasil.  
 
Um refúgio natural em meio aos encantos da cidade grande. É assim que podemos definir o Hotel 
São Sebastião da Praia - LOUCASA, em Florianópolis. Aqui, um simples passeio pelos jardins já é 
o suficiente para desfrutar do fascínio que a natureza propicia. 
 
No Hotel são aproximadamente 13.000m² para o hóspede curtir o som do mar, o ar puro, as flores 
exóticas, os pássaros da região, dentre outros inúmeros encantos que só um Hotel em meio à 
natureza pode oferecer. www.hotelsaosebastiao.com.br 
 
Data – DE 15 A 18 DE NOVEMBRO - 2018   
Evento – FOLIANÓPOLIS 2018 - Passarela Nego Quirido - Florianópolis 
Hospedagem – LOUCASA –  Praia do Campeche, Florianópolis  
Check-in – 15/11/2018 às 14h 
Check out –18/11/2018 às 12h 
 

ITENS DO PACOTE  
➜ Transporte (ida e volta) em ônibus, micro-ônibus ou vans (exceto para pacotes receptivos); 
➜ Hospedagem 3 DIÁRIAS na Praia do Campeche - Florianópolis;  
➜ OPEN BAR 24H na LOUCASA todos os dias; 
➜ Festa na piscina com DJ dia 15/11 e dia 17/11; 
➜ 3 cafés da manhã; 
➜ Traslados (em todos os pacotes) hotel/evento/hotel nos 3 dias de festa; 
➜ Passeio de Escuna (dia 16/11) com muita música e open bar. Parada para banho; 
➜ Almoço Buffet completo com frutos do mar (dia 16/11); 
➜ Almoço Churrasco (dia 17/11 das 13h às 16h na LOUCASA); 
➜ Monitor Trips&Trips Excursões; 
➜➜ Ingresso (Abadá) opcional ao pacote; 
➜ Bartender; 
➜ Tequileiro; 
➜ Equipe de foto e vídeo; 
➜ Suporte apoio viagem via grupo Whatsapp; 
➜ Segurança; 
➜ Recepção 24 Horas; 
➜ Serviço de quarto e limpeza; 
➜ Brinde Trips&Trips Excursões; 
➜ Seguro pessoal individual por passageiro trajeto ida e volta (exceto para pacotes receptivos); 
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EMBARQUES E VALORES  
 
CURITIBA E JOINVILLE 
Informações Valor 

TRANSPORTE IDA E VOLTA + CAMA SOLTEIRO EM SALA STANDARD (Valor por pessoa) ESGOTADO 

TRANSPORTE IDA E VOLTA + QUARTO DUPLO/CASAL EM STANDARD (Valor por pessoa) ESGOTADO 

TRANSPORTE IDA E VOLTA + CAMA SOLTEIRO EM SALA CHALÉ (Valor por pessoa)  
VAGAS LIMITADAS 

R$1.560,00 

TRANSPORTE IDA E VOLTA + QUARTO DUPLO/CASAL EM CHALÉ (Valor por pessoa) 
 VAGAS LIMITADAS 

R$1.575,00 

TRANSPORTE IDA E VOLTA + CAMA SOLTEIRO EM SALA SUPERIOR (Valor por pessoa) ESGOTADO 

TRANSPORTE IDA E VOLTA + QUARTO DUPLO/CASAL SUPERIOR (Valor por pessoa) ESGOTADO 

TRANSPORTE IDA E VOLTA + SUÍTE - DUAS PESSOAS EM  CAMA CASAL OU SOLTEIRO  
(Valor por pessoa) VAGAS LIMITADAS 

R$1.700,00 

 
PACOTES RECEPTIVOS 
Informações Valor 

CHECK-IN: 15/11/2018 às 14h - CHECK-OUT: 18/11/2018 às 12h - CAMA SOLTEIRO EM SALA 
STANDARD (Valor por pessoa) 

ESGOTADO 

CHECK-IN: 15/11/2018 às 14h - CHECK-OUT: 18/11/2018 às 12h - QUARTO DUPLO/CASAL 
STANDARD (Valor por pessoa) ESGOTADO 

CHECK-IN: 15/11/2018 às 14h - CHECK-OUT: 18/11/2018 às 12h - CAMA SOLTEIRO EM CHALÉ 
(Valor por pessoa) VAGAS LIMITADAS 

R$1.500,00 

CHECK-IN: 15/11/2018 às 14h - CHECK-OUT: 18/11/2018 às 12h - DUPLO/CASAL EM CHALÉ 
(Valor por pessoa)VAGAS LIMITADAS 

R$1.515,00 

CHECK-IN: 15/11/2018 às 14h - CHECK-OUT: 18/11/2018 às 12h - CAMA SOLTEIRO EM SALA 
SUPERIOR (Valor por pessoa) ESGOTADO 

CHECK-IN: 15/11/2018 às 14h - CHECK-OUT: 18/11/2018 às 12h - QUARTO DUPLO/CASAL 
SUPERIOR (Valor por pessoa) ESGOTADO 

CHECK-IN: 15/11/2018 às 14h - CHECK-OUT: 18/11/2018 às 12h - SUÍTE - DUAS PESSOAS EM 
CAMA CASAL OU SOLTEIRO (Valor por pessoa) VAGAS LIMITADAS 

R$1.580,00 
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CONHEÇA A LOUCASA! 
A LOUCASA é um novo conceito de hospedagem para os melhores eventos do Brasil. Conta com diversas 
atrações como Open Bar 24h, 2 Piscinas (uma aquecida), Dj e muita diversão. Tudo isso com muito conforto e 
tranquilidade em ótimas acomodações. No Folianópolis 2018 a LOUCASA está situada na Praia do Campeche, 
considerada o "Caribe Brasileiro". Campeche está entre as praias mais requisitadas do Brasil.  

 
Apenas 500 metros de uma das praias mais lindas do Brasil! 
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CONFIGURAÇÃO DAS ACOMODAÇÕES 
A hospedagem LOUCASA possui 4 tipos de acomodações. Apartamento Standard, Chalé,  Apartamento 
Superior e Suíte. Em cada tipo de acomodação temos a opção de QUARTO ou SALA, exceto na Suíte. 

 

Apartamento Standard:  para 4 pessoas. 1 Quarto, Sala, 
Banheiro e Frigobar. 
 
QUARTO: 

● 1 cama de casal ou 2 de solteiro; 
● Sacada de frente para o jardim; 
● Ar condicionado; 
● TV LCD; 

SALA: 
● 2 camas de solteiro; 

 

Chalé: para 5 pessoas. Possuem vista para o interior e 
jardim do hotel. 1 Quarto, Sala, Banheiro, Copa e Frigobar 
 
QUARTO: 

● 1 cama de casal ou 2 de solteiro; 
● Sacada; 
● Ar condicionado; 
● TV LCD; 

SALA: 
● 3 camas de solteiro; 
● Sacada; 
● Copa; 

 

Apartamento Superior: para 4 pessoas. Possui vista para 
a piscina e jardim. Móveis planejados. 1 Quarto, Sala, 
Banheiro, Mesa, Split e Frigobar. 
QUARTO: 

● 1 cama de casal ou 2 de solteiro; 
● Sacada; 
● Ar condicionado; 
● TV LCD; 

SALA: 
● 2 camas de solteiro; 
● Sacada; 
● Mesa; 
● Ar condicionado; 

 

Suíte: para 2 pessoas.  
 

● 1 cama de casal ou 2 de solteiro; 
● Sacada com vista para o jardim interno; 
● Ar condicionado; 
● TV LCD; 
● Banheiro; 
● Mais privacidade 
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INGRESSOS E ABADÁS (Adicional ao pacote - Abadá  2º Lote) 
ABADÁ BLOCO  - R$280,00 
(segue o trio-elétrico por todo o percurso) 
 
ABADÁ CAMAROTE BALADA - R$500,00 
(acesso ao bloco, atrações exclusivas, bares exclusivos, pista de dança - não é open bar) 
*os abadás adquiridos junto ao pacote serão entregues no check-in ao chegar na LouCasa 

 

PASSEIO DE ESCUNA  (16/11/2018 - SEXTA) 

 
Estaremos embarcando para um incrível passeio de escuna em 
Florianópolis com direito a vista panorâmica das ilhas, parada 
para banho e almoço, muita música e open-bar! 
Roteiro: 
11h00 - Embarque Trapiche 
12h00 - Vista panorâmica 
13h00 - Parada para almoço 
15h30 - Parada para banho 
18h00 - Desembarque Trapiche 

 

CHURRASCO OPEN BAR 
Para fechar o caneco estaremos oferecendo um incrível 
churrasco open-bar dia 17/11 
 
 

TEQUILEIRO 

Contaremos com o serviço de tequileiro e tequileira na LOUCASA em horários 
específicos.  
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VEJA UM POUCO DE 2017! 
E assim foi a micareta mais linda do Brasil! O FOLIANÓPOLIS 2017 foi histórico, e para quem foi, tá 
aí o After Movie pra bater aquela saudade. E pra quem não foi, fica a dica: 2018 tem MUITO mais! 
Clique aqui e confira https://www.facebook.com/voudetrips/videos/2418496545043229/ 
*Evento no Facebook - Participe e convide seus amigos! 
https://www.facebook.com/events/154988698577892/?active_tab=about 

NÓS JÁ FALAMOS QUE ESSE ANO É OPEN BAR 24H TODOS OS DIAS?

 
 
 FORMAS DE PAGAMENTO 
À vista (crédito ou depósito/transferência); 
Parcele no cartão de crédito em até 12x; 
Parcele via depósito bancário (quanto antes comprar mais parcelas são liberadas. Aproveite essa 
condição). 
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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. 

 
ROTEIROS (Exceto para o pacote receptivo) 
Roteiro Curitiba 

15/11(Qui) às 08h00 - Embarque Curitiba 

15/11(Qui) às 10h30 - Embarque Joinville 

15/11(Qui) às 11h30 - Parada para almoço (não incluso) 

15/11(Qui) às 14h00 - Chegada ao hotel em Florianópolis - SC 

15/11(Qui) às 20h00 - Translado hotel/evento 

16/11(Sex) às 06h00 - Translado evento/hotel (o veículo é aberto para embarque de retorno à partir 
das 03h30) 

16/11(Sex) às 07h00 - Café da manhã no hotel das 07h às 10h 

16/11(Sex) às 10h30 - Translado hotel/escuna 

16/11(Sex) às 11h00 - Saída escuna (open bar) 

16/11(Sex) às 13h00 - Parada para almoço na ilha (incluso - buffet completo com frutos do mar) 

16/11(Sex) às 14h00 - Retorno para a escuna 

16/11(Sex) às 15h30 - Parada para banho 

16/11(Sex) às 17h00 - Retorno para o barco 

17/11(Sex) às 18h00 - Translado escuna/hotel 

17/11(Sáb) às 20h00 - Translado hotel/evento 

18/11(Sáb) às 06h00 - Translado evento/hotel (o veículo é aberto para embarque de retorno à partir 
das 03h30) 
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18/11(Sáb) às 07h00 - Café da manhã no hotel das 07h às 10h 

18/11(Sáb) às 12h00 - Início churrasco 

18/11(Sáb) às 15h00 - Término churrasco 

18/11(Sáb) às 20h00 - Translado hotel/evento 

18/11(Dom) às 06h00 - Translado evento/hotel (o veículo é aberto para embarque de retorno à partir 
das 03h30) 

18/11(Dom) às 07h00 - Café da manhã no hotel das 07h às 10h 

18/11(Dom) às 11h30 - Embarque Retorno 

18/11(Dom) às 17h00 - Desembarque Joinville 

18/11(Dom) às 19h00 - Desembarque Curitiba 

*os horários podem sofrer alteração sem aviso prévio 
 

MAPA DA LOUCASA - FOLIANÓPOLIS 2018 
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