


Sejam

FALE COMIGO!

Estamos muito felizes e ansiosos por recebê-los em Balneário

Camboriú! Nesta página exclusiva para os participantes do

evento, disponibilizamos transporte de aeroportos, passeios e

ingressos para você aproveitar o destino.

Bem-vindos!

Olá, a Suzana Melo será responsável

pelo seu atendimento desde o início

até a sua saída da nossa cidade.

Espero superar sua expectativa com

nosso atendimento e serviços, nossa

equipe está preparada para garantir

uma experiência ímpar em nossa

cidade! Sejam muito bem-vindos!

Para falar comigo é super fácil,

apenas clique no botão ao lado que

logo responderei todas as suas

dúvidas! ok?
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5547999531167
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547999531167
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547999531167


Nossa equipe estará lhe esperando no saguão do

aeroporto com uma placa com seu nome, o

período de espera para saída é de no máximo 1

hora até que todos os passageiros estejam a

bordo.

SAIBA MAIS

PRATICIDADE E SEGURANÇA? TEMOS!

R$ 80,00
Por pessoa

Todos os dias

Duração de 1 hora
aproximadamente

FREQUÊNCIA O QUE INCLUI
Transporte regular
Compartilhado

TRECHO

https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-transporte-do-aeroporto-de-navegantes-para-balneario-camboriu-transporte-regular-trecho/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-transporte-do-aeroporto-de-navegantes-para-balneario-camboriu-transporte-regular-trecho/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-transporte-do-aeroporto-de-navegantes-para-balneario-camboriu-transporte-regular-trecho/
https://vipmar.com.br/tour/clinica-medica-transporte-do-aeroporto-de-navegantes-para-balneario-camboriu-transporte-regular-trecho/


Nossa equipe estará lhe esperando no saguão do

aeroporto com uma placa com seu nome, o

período de espera para saída é de no máximo 1

hora até que todos os passageiros estejam a

bordo.

SAIBA MAIS

PRATICIDADE E SEGURANÇA? TEMOS!

Por pessoa

Todos os dias

Duração de 02 horas
aproximadamente

FREQUÊNCIA O QUE INCLUI
Transporte regular
Compartilhado

TRECHO

R$ 140,00

https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-transporte-do-aeroporto-de-florianopolis-para-balneario-camboriu-transporte-regular-trecho/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-transporte-do-aeroporto-de-florianopolis-para-balneario-camboriu-transporte-regular-trecho/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-transporte-do-aeroporto-de-florianopolis-para-balneario-camboriu-transporte-regular-trecho/
https://vipmar.com.br/tour/clinica-medica-transporte-do-aeroporto-de-navegantes-para-balneario-camboriu-transporte-regular-trecho/


Neste passeio você conhecerá Blumenau e

Pomerode, cidades âncoras do Vale Europeu.

Blumenau, a capital da cerveja da segunda

maior festa de cerveja do mundo, a

Oktoberfest.

CAMPEÃODEVENDAS

SAIBA MAIS

BLUMENAU E POMERODE

R$ 117,00
Por pessoa

Seg / Qua / Sab

Duração de 9 horas
aproximadamente

FREQUÊNCIA O QUE INCLUI
Passeio regular
Compartilhado
Guia ou
Motorista-guia

https://vipmar.com.br/tour/18o-cbgpl-2023-rota-germanica-blumenau-ilhota-e-pomerode-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-cbgpl-2023-rota-germanica-blumenau-ilhota-e-pomerode-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-cbgpl-2023-rota-germanica-blumenau-ilhota-e-pomerode-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/


Neste passeio você conhecerá São João Batista,

Nova Trento e Brusque. Em Brusque, considerada

o berço da indústria têxtil e capital da

pronta entrega do sul do Brasil.

SAIBA MAIS

R$ 117,00
Por pessoa

Ter / Qui

Duração de 9 horas
aproximadamente

FREQUÊNCIA O QUE INCLUI
Passeio regular
Compartilhado
Guia ou
Motorista-guia

S. JOÃO BATISTA, NOVA TRENTO E BRUSQUE

https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-caminho-italiano-sao-joao-batista-nova-trento-e-brusque-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-caminho-italiano-sao-joao-batista-nova-trento-e-brusque-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-caminho-italiano-sao-joao-batista-nova-trento-e-brusque-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/


Neste passeio você conhecerá a capital de

Santa Catarina, a conhecida como Ilha da

Magia, a linda Florianópolis!

SAIBA MAIS

R$ 135,00
Por pessoa

Ter / Qui

Duração de 9 horas
aproximadamente

FREQUÊNCIA O QUE INCLUI
Passeio regular
Compartilhado
Guia ou
Motorista-guia

ENCANTE-SE COM A ILHA DA MAGIA!

https://vipmar.com.br/tour/18o-cbgpl-2023-florianopolis-historico-e-praia-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-cbgpl-2023-florianopolis-historico-e-praia-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-cbgpl-2023-florianopolis-historico-e-praia-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/


Você vai conhecer o maior parque temático da

américa latina, o incrível Beto Carrero World!

😮

SAIBA MAIS

R$ 50,00
Por pessoa

Qua a Dom

Duração de 11 horas
aproximadamente

FREQUÊNCIA O QUE INCLUI
Passeio regular
Compartilhado
Guia ou
Motorista-guia

DIVERSÃO GARANTIDA PRA TODA A FAMÍLIA!

*Não inclui ingresso.

https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-transporte-ida-e-volta-beto-carrero-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-transporte-ida-e-volta-beto-carrero-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-transporte-ida-e-volta-beto-carrero-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/


Parque Unipraias, incluindo o passeio de

Bondinho, É uma vista espetacular da cidade 

 de Balneário Camboriú! Vai conhecer também o

Barco Pirata do outro lado, a Praia de

Laranjeiras.

SAIBA MAIS

R$ 171,00
Por pessoa

Qua / Sex / Dom

Duração de 07 horas
aproximadamente

FREQUÊNCIA O QUE INCLUI
Passeio regular
Compartilhado
Guia ou
Motorista-guia

COMBO 2 EM 1

Ingressos

https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-combo-parque-unipraias-barco-pirata-praia-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-combo-parque-unipraias-barco-pirata-praia-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-combo-parque-unipraias-barco-pirata-praia-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/


Vai conhecer o Barco Pirata e conhecer do

outro lado, a Praia de Laranjeiras. Inicia com

traslado ao Píer da Barra Sul para passeio de

Barco Pirata até a Praia de Laranjeiras.

SAIBA MAIS

Por pessoa

Qui / Sex / Dom

Duração de 07 horas
aproximadamente

FREQUÊNCIA O QUE INCLUI
Passeio regular
Compartilhado
Guia ou
Motorista-guia

ATENÇÃO MARUJOOOOS! 

Ingressos

R$ 99,00

https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-barco-pirata-praia-com-traslado-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-barco-pirata-praia-com-traslado-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/
https://vipmar.com.br/tour/18o-congresso-cbgpl-2023-barco-pirata-praia-com-traslado-saindo-dos-hoteis-de-balneario-camboriu/


Siga-nos nas redes sociais, 
acompanhe o nosso trabalho e estaremos te aguardando na

próxima visita!

@vipmarturismoreceptivo

Visite a página de vendas do evento e conheça outras ofertas!

ACESSE AGORA

https://www.facebook.com/vipmarturismoreceptivo
https://www.facebook.com/vipmarturismoreceptivo
https://www.instagram.com/vipmarturismoreceptivo/
https://www.instagram.com/vipmarturismoreceptivo/
https://vipmar.com.br/18-congresso-cbgpl-2023/
https://vipmar.com.br/18-congresso-cbgpl-2023/
https://www.instagram.com/vipmarturismoreceptivo/
https://vipmar.com.br/18-congresso-cbgpl-2023/

