
 

   | EXCURSÃO OZZY OSBOURNE 2018 

 
Ozzy Osbourne anunciou oficialmente que iniciará em 2018 uma tour de despedida que deve durar 
dois anos. E o Brasil será um dos primeiros países a receber esta tour. 
 
A turnê de despedida começará em maio de 2018 com shows no México, Chile, Argentina e Brazil. 
Em junho o Madman passará pela Rússia, antes de partir para a Europa com participações nos 
festivais de verão.  
 
Ozzy será acompanhado por Zakk Wylde (guitarra), Rob "Blasko" Nicholson (baixo), Tommy Clufetos 
(bateria) e Adam Wakeman (teclados). 
 
A Trips&Trips Excursões leva você da região de Maringá e Londrina, além de toda Santa Catarina 
para o show dia 16 de maio de 2018 em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski.  
 
Data: 16 de maio de 2018 (quarta-feira) 
Local: Pedreira Paulo Leminski - Parque das Pedreiras 
Previsão de chegada: 16/05/2018 às 14h 
Abertura dos portões: 17h 
Retorno: 1h após o término do evento.  
Classificação etária: Entre 5 e 15 anos de idade, acompanhados do responsável legal. A partir de 
16 anos, permitida a entrada desacompanhados. 
 
INCLUSO NO PACOTE 
➜ Transporte ida e volta em ônibus, micro ônibus ou vans; 
➜ Monitor Trips&Trips Excursões; 
➜ Suporte apoio viagem via grupo Whatsapp; 
➜ Brinde Trips&Trips Excursões 
➜ *Ingresso opcional; 
➜ Seguro pessoal individual por passageiro trajeto ida e volta; 
 

EMBARQUES E VALORES 
 

Embarque Descrição Valor 

Maringa/PR Embarque 16/05/2018 (Qua) às 05h30 - Av. Tiradentes, no estacionamento da 
Catedral - Transporte bate e volta *Ingresso opcional R$240,00 

Londrina/PR Embarque 16/05/2018 (Qua) às 07h00 - Rodoviária de Londrina (Av.10 de 
Dezembro) - Transporte bate e volta *Ingresso opcional R$240,00 

Florianópolis/SC Embarque 16/05/2018 (Qua) às 07h30 - Terminal Cidade Florianópolis - Centro - 
Transporte bate e volta *Ingresso opcional R$165,00 

Tijucas/SC Embarque 16/05/2018 (Qua) às 08h30 - Posto Modesto (Ipiranga) - Transporte bate 
e volta *Ingresso opcional R$165,00 

Itapema/SC Embarque 16/05/2018 (Qua) às 09h00 - Posto Brava, BR 101 KM 148, Centro - 
Transporte bate e volta *Ingresso opcional R$165,00 
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Balneário 
Camboriú/SC 

Embarque 16/05/2018 (Qua) às 09h30 - Posto Ipiranga Catarina - Marginal Leste 
3500, ao lado da Volksvagem Camvel - Transporte bate e volta *Ingresso opcional R$165,00 

Joinville/SC Embarque 16/05/2018 (Qua) às 11h00 - Portal de Joinville - Transporte bate e volta 
*Ingresso opcional R$165,00 

 Previsão de chegada em Curitiba: Embarque 16/05/2018 (Qua) às 
14h00  

 

 
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 e-mail atendimento@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; 
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- 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. 

 
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. Consulte-nos! 
 

ROTEIROS 
Roteiro Maringá/Londrina 

16/05/2018 (Qua) às 05h30 - Embarque em Maringá 

16/05/2018 (Qua) às 07h00 - Embarque em Londrina 

16/05/2018 (Qua) às 12h30 - Parada para almoço (não incluso) 

16/05/2018 (Qua) às 14h00 - Chegada ao evento 

Tarde Livre 

17/05/2018 (Qui) às 01h00 - Embarque de Retorno 

17/05/2018 (Qui) às 08h00 - Desembarque em Londrina 

17/05/2018 (Qui) às 09h30 - Desembarque em Maringá 
 

Roteiro Santa Catarina 

16/05/2018 (Qua) às 07h30 - Embarque em Florianópolis/SC 

16/05/2018 (Qua) às 08h30 - Embarque em Tijucas/SC 

16/05/2018 (Qua) às 09h00 - Embarque em Itapema/SC 

16/05/2018 (Qua) às 09h30 - Embarque em Balneário Camboriú/SC 

16/05/2018 (Qua) às 11h00 - Embarque em Joinville/SC 

16/05/2018 (Qua) às 12h30 - Parada para almoço (não incluso) 

16/05/2018 (Qua) às 14h00 - Chegada ao evento 

Tarde Livre 

17/05/2018 (Qui) às 01h00 - Embarque para retorno 

17/05/2018 (Qui) às 03h00 - Embarque em Joinville/SC 

17/05/2018 (Qui) às 04h30 - Desembarque em Balneário Camboriú/SC 

17/05/2018 (Qui) às 05h00 - Desembarque em Itapema/SC 

17/05/2018 (Qui) às 05h30 - Desembarque em Tijucas/SC 

17/05/2018 (Qui) às 06h30 - Desembarque em Florianópolis/SC 
* Sujeito à alteração sem aviso prévio 
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