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Itaúnas-ES - Reveillon 2020 
Pacote aéreo – de 28 de Dezembro de 2019 a 2 de Janeiro de 2020 

 

O pacote de Reveillon para Itaúnas-ES é dividido em 2 partes: aérea e terrestre. Aqui no roteiro você encontra os valores da parte 
terrestre. A parte aérea, que são os voos de ida e volta, você encontra uma opção na segunda página do roteiro e deve ser fechada 
separadamente, sempre respeitando os horários dos transfers. 
 
Roteiro 
1º dia – 28/12 – Sábado – São Paulo ou Campinas/Vitória/Itaúnas 

Os voos chegam na parte da manhã em Vitória-ES 
13:00 - Previsão de saída do traslado para Itaúnas-ES  
17:00 -  Previsão de chegada em Itaúnas-ES 
Acomodação na Pousada e dia livre para curtir as dunas e noite livre para curtir o forró. 
2º dia – 29/12 – Domingo – Itaúnas 

Manhã: Café da manhã na Pousada. 
Noite livre para curtir os forrós de Itaúnas-ES 
3º dia – 30/12 – Segunda – Itaúnas 

Dia livre para curtir a Vila, as dunas e a praia.  
Passeios devem ser agendados na Casinha de Aventuras e não estão inclusos no pacote. 
4º dia – 31/12 – Terça – Itaúnas 

Dia livre para curtir a Vila, as dunas e a praia.  
Passeios devem ser agendados na Casinha de Aventuras e não estão inclusos no pacote. 
23:00 - Iremos às dunas curtir a grande virada e depois voltaremos à Vila para nos acabarmos no forró. 
FELIZ ANO NOVO!!! 
5º dia – 01/01 – Quarta – Itaúnas  

Manhã: Café da manhã na Pousada. 
Noite livre para curtir os forrós de Itaúnas-ES 
6º dia – 02/01 – Quinta – Itaúnas / Vitória / São Paulo ou Campinas 

08:00 - Café da manhã na Pousada. 
10:00 - Saída com destino a Vitória (Ô tristeza!!!). 
15:00 - Previsão de chegada no Aeroporto de Vitória-ES. Na chegada no aeroporto o passageiro já pode fazer o check ou o despacho das 
bagagens. 
 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

INCLUI O QUE LEVAR 

- Traslados Aer. de Vitória/Itaúnas/Aer. de Vitória; - Documentos em bom estado de conservação; 

- Hospedagem com café da manhã; - Dinheiro e cartão de débito (não existe banco lá); 

- Brinde-surpresa. - Chinelo ou sandália para atravessar a duna quente; 

NÃO INCLUI - Máquina fotográfica; 

- Refeições extras; - Protetor solar; 

- Despesas com transportes para passeios; - Repelente; 

- Ingressos nos forrós. - Roupa de banho; 

- Passagens aéreas (podem ser fechadas aqui na 
agencia mesmo) 

- Higiene pessoal; 

 - MUITA ANIMAÇÃO PRA CURTIR O FORRÓ!!! 

*valores e programação sujeito a alterações sem prévio aviso.  
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VALORES POR PESSOA APENAS DA PARTE TERRESTRE 

Pousa ponta D´Areia Com café da 
manhã. Quartos com ventilador, 

frigobar e banheiro. Sem site. 
Localizada em frente a opraça 

principal da Vila. 

Pousada Girassol 
Com café da manhã. Quartos 

com TV, vent. teto, ar 
condicionado e frigobar.  

http://www.mapadavilaitaunas.com.
br/pousada-girassol.html 

Pousada das Araras 
Com café da manhã e piscina.  
Quartos com TV, vent. teto, ar 

condicionado e frigobar.  
http://www.pousadadasararas

.tur.br 

Quintuplo/Quadruplo R$1.048,00 Quádruplo R$1.198,00 Triplo R$1.628,00 

Triplo R$1.198,00 Triplo R$1.298,00 Duplo R$1.798,00 

Duplo R$1.348,00 Duplo R$1.498,00   

 
Formas de pagamento da parte terrestre: 

A vista sem desconto. Pagamento com boleto: Entrada de 30% a vista e ultimo vencimento do boleto até 
10 dias antes da viagem. 

Pagamentos com cartão: Entrada de 30% a vista + 2x sem juros. 
De 3x a 12x no cartão, multiplicar 2,5% de juros por parcela. Por exemplo, em 3x, 7,5% de juros, e assim 

por diante.  
Pagamento em cheque, sem juros, com o ultimo vencimento até até 10 dias antes da viagem.  

 
 

Parte aérea: 
Opções de voos com valores interessantes:  

 

Cia Voo Saída Chegada 

 

4538 
SP Guarulhos - GRU 

Sab, 28 Dec 
06:25 

Vitória - VIX 
Sab, 28 Dec 

07:55 

 

3409 
Vitória - VIX 

Qui, 2 Jan 
18:30 

SP Guarulhos - GRU 
Qui, 2 Jan 

20:20 

Valor das passagens com taxas, sem bagagem: R$851,29. 
Passagens aéreas podem ser parceladas em até 6x sem juros no cartão. 

Nada reservado, apenas cotado. 
Além destas passagens também temos opções de voos saindo de Campinas, BH, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Salvador ou qualquer lugar do Brasil. 

 
VIAJAR É PRECISO!!! CONHEÇA O BRASIL!!! 
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