ITINERÁRIO
DATA
Roteiro de Viagem
Trem da Serra
Saída: 01/11/2023 (18h00)
Retorno: 06/11/2023

INCLUSOS E VALOR
3 pernoites com café da manhã.
Ônibus DD (2 Andares) Leito Máster.
Ingressos e guias correspondentes ao
itinerário.
Passeio de Trem Curitiba/Morretes.
Barco na Ilha do Mel.
Café Colonial.
R$ 1.190,00 parcelado em 10 x a partir
com primeiro boleto para 05/12/2022.

Saída: Saída de Crissiumal às 18h00 do dia 01/11/2023 (Quarta-Feira) rumo a Ponta
Grosa/PR.
02/11/2023 (Quinta-Feira)
Chegada em Ponta Grossa/PR onde permaneceremos na parte da manhã para visita ao
Buraco do Padre e na parte da tarde na Colônia Witmarsun.
03/11/2023 (Sexta-Feira)
Neste dia faremos o City Tour de Curitiba passando por vários atrativos como Bosque
Polonês, Memorial Ucraniano, Jardim Botânico, Parque Tanguá e o Bairro Italiano Santa
felicidade.
04/11/2023 (Sábado)
Neste dia nos deslocaremos a Ilha do Mel. Uma ilha paradisíaca localizada na baía de
Paranaguá em uma área de preservação ambiental, com as mais belas praias do estado
do Paraná. Composta por 25 quilômetros de belas praias, além da gruta das encantadas
que guarda segredos ainda envolto em mistérios, monumentos históricos como a
Fortaleza e o Farol das Conchas que proporciona uma vista panorâmica de quase toda
a ilha e Serra do Mar.
05/11/2023 (Domingo)
Trem Serra Verde Express Curitiba/Morretes
Locomotiva é o veículo automotor que fornece energia (a partir do carvão, vapor,
eletricidade…) para por o trem em movimento sobre os trilhos. Trem é o conjunto
formado pela locomotiva mais o comboio de carros de carga ou de passageiros que ela
puxa. No trem da Serra Verde Express, a locomotiva não tem capacidade própria de
carga; é apenas uma máquina que dá força motriz, puxando os carros.
Após o passeio de Trem e o passeio em Morretes faremos a viagem de retorno.
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