
 
 

Costão Do Santinho – SC 
Evento Primavera com Aguinaldo Rayol  

 

“Situado na exuberante Praia do Santinho, ao norte de Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, e permeado 

por dunas, costões, trilhas e sítios arqueológicos, mais do que um resort, o Costão do Santinho é o lugar 

onde toda a família pode desfrutar do que mais deseja. As opções por aqui são infinitas. Enquanto os pais 

relaxam à beira do mar, da piscina ou mesmo no SPA, os filhos passam horas e horas brincando e 

gastando energia, acompanhados por monitores para divertirem os pequenos em atrações indoor, ao ar 

livre e em contato com a natureza. O Costão é assim. Aqui nossos turistas encontram uma estrutura 

completa, com uma gastronomia de dar água na boca no sistema ALL INCLUSIVE, uma equipe cada vez 

mais afinada para proporcionar momentos de intensas alegrias, tranquilidade e aquele toque especial que 

só o Costão é capaz de oferecer.” 

 

Período: 26 a 30 de setembro 2021 

 

ROTEIRO: 

1º DIA – 26/09 – Belo Horizonte / São Paulo 

/ Florianópolis  

Apresentação no aeroporto de Confins para 

realizarmos os procedimentos de check in. 

Embarque com destino a Florianópolis 

(conexão SP). Chegada ao aeroporto de 

Florianópolis. Prosseguiremos em traslado 

para o grupo com destino a região norte da 

Ilha, Bairro Santinho, aproximadamente 40 

min do centro. Check in no hotel, com todos 

os protocolos sanitários para com o COVID 

19 e acomodação em suas habitações. Em 

seguida participaremos do Happy Hour de 

boas-vindas e a noite Jantar Dançante 

Mexicano, com comida típica e comida 

internacional.  

 

Confira o vídeo institucional do evento 

PRIMAVERA – Clique aqui 

https://youtu.be/hDiu4f9MuMY 

 

 

https://youtu.be/hDiu4f9MuMY


 
 

2º DIA – 27/09/2021 – Florianópolis  

Café da manhã no restaurante principal do 

Resort e assim estaremos prontos para 

aproveitar a programação do evento 

Primavera. Neste dia teremos atividades: 

Massagem Relaxante (mediante 

agendamento), Hidroginástica, Ferinha de 

Artesanato, Dança Sênior, Concurso Rei e 

Rainha Primavera e Jantar Dançante Italiano. 

Durante todo o dia poderemos desfrutar da 

área de petiscos e teremos almoço e jantar 

inclusos, como também toda oferta de 

bebidas alcoólicas e não alcoólicas. 

 

3º DIA – 28/09/2021 – Florianópolis  

Café da manhã no restaurante principal do 

Resort e assim estaremos prontos para 

aproveitar a programação do evento 

Primavera. Neste dia teremos atividades: 

Massagem Relaxante (mediante 

agendamento), Hidroginástica, Caminha 

Ecológica com Ciro Couto, Ferinha de 

Artesanato, Dança de Salão, Chá da Tarde 

com Bingo, Missa e Show com Agnaldo 

Rayol. Durante todo o dia poderemos 

desfrutar da área de petiscos e teremos 

almoço e jantar inclusos, como também toda 

oferta de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.  

 

4º DIA – 29/09/2021 – Florianópolis  

Café da manhã no restaurante principal do 

Resort e assim estaremos prontos para 

aproveitar a programação do evento 

Primavera. Neste dia teremos atividades: 

Massagem Relaxante (mediante 

agendamento), Hidroginástica, Ferinha de 

Artesanato, Dança de Salão, Carteado e 

Dominó e Festa Good Times. Durante todo o 

dia poderemos desfrutar da área de petiscos 

e teremos almoço e jantar inclusos, como 



 
 

também toda oferta de bebidas alcoólicas e 

não alcoólicas.  

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.  

 

5º DIA – 30/09/2021 – Florianópolis / SP / 

Belo Horizonte  

Café da manhã no Resort e manhã livre para 

atividades independentes. Após o almoço 

saída o aeroporto de Florianópolis para 

embarque com voo para Belo Horizonte.  

 

PACOTE INCLUI:  

- Passagem aérea ida e volta, com bagagem 

23kg - (BH/Florianópolis/BH) – Horários abaixo 

- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto, 

- 04 noites de hospedagem com All Inclusive  

- Programação completa do evento Primavera 

- Acompanhamento do Coordenador de grupo 

Viagens Petrucelli 
 

INVESTIMENTO: (por pessoa)  

Associados OAP 

Vila Portuguesa - Apartamento duplo: R$ 3.160,00 por pessoa 

Vila Portuguesa - Apartamento triplo: R$ 3.070,00 por pessoa 

Vila Portuguesa - Apartamento individual: R$ 3.880,00 por pessoa 
 

Convidados dos associados da OAP 

Vila Portuguesa - Apartamento duplo: R$ 3.328,00 por pessoa 

Vila Portuguesa - Apartamento triplo: R$ 3.230,00 por pessoa 

Vila Portuguesa - Apartamento individual: R$ 4.085,00 por pessoa 
 

*Valores acima não incluem taxas de embarque de R$ 73,38 por pessoa 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

- Boleto - Entrada de 20% + taxas de embarque e saldo em até 06 vezes sem juros. 

- Cartão de Credito - Entrada de 20% + taxas de embarque e saldo em até 09 vezes. 

- A vista 3% de desconto.  
 

HORÁRIOS DE VOOS PREVISTOS (voando Azul): 2º Grupo 

26/09 – Belo Horizonte / SP / Florianópolis – 10:50 / 12:00 // 13:15 / 14:35  
30/09 – Florianópolis / SP / Belo Horizonte – 15:25 / 16:40 // 19:15 / 20:30 



 
 

 

Passeios Opcionais: 

-  
-  
 
Não incluídos: 
- Excesso de bagagem;  

- Despesas com documentação;  

- Entradas em pontos visitados; 

- Passeios opcionais;  

- Traslado para o aeroporto de Confins – BH; 

- Despesas de caráter pessoal, tais como: frigobar, telefonemas, lavanderia e etc.;  

- Tudo quanto não esteja expressamente mencionado como incluído no programa.   

 

 PREÇOS E CONDIÇÕES SUJEITOS A ALTERAÇÕES E DISPONIBILIDADE DE VAGAS!!! 
AÉREO EM TARIFA REGULAR SUJEITA A ALTERAÇÃO. 

 

Faça sua reserva na Viagens Petrucelli - (31) 3224-9698 

Whatsapp (31) 99758-9898 

Link rápido wa.me/5531997589898  

 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531997589898&text&app_absent=0

