
2021
Belezas do Paraná

Expedição

26 a 28/nov/2021





DURAÇÃO

SEXTA A DOMINGO

HOSPEDAGEMCAMINHADA

INTERMEDIÁRIA

Detalhes

DIFICULDADE 4x4

BÁSICA

OBRIGATÓRIO: Veículo 4x4 próprio
(SUV ou Pick-up)

LIMITADO

10 vagas



Programação

07:00h – Café da manhã no hotel

08:00h – Saída do comboio

10:00h – Visitação Cachoeira Puxa Nervos

11:00h – Visitação Salto Santa Rosa

12:30h – Visitação Cânion do Guartelá

13:00h – Almoço

15:20h – Visitação Fenda do Nick

20:00h – Jantar no hotel

SÁBADO – 27/nov

*A programação poderá sofrer alterações pela organização, neste caso serão comunicadas no dia anterior.

A partir das 16:00h

Teste Covid-19 sistema 

drive thru no Hotel Borgen

19:30h – Jantar no hotel

21:00h – Briefing do evento

SEXTA-FEIRA – 26/nov

A partir das 07:00h – Café da manhã

07:45h – Checkout

08:00h – Saída do comboio

11:50h – Visitação Buraco do Padre

13:30h – Almoço 

15:30h – Encerramento e retorno livre

DOMINGO – 28/nov



Borgen Hotel

Castro/PR

Hospedagem

O Hotel Borgen é um local de tranquilidade e 
sofisticação em uma pequena colônia holandesa, 
Castrolanda. 

Todas as suítes são amplas e contam com ar-
condicionado e frigobar. Além disso, são equipados com 
TV de tela plana, wi-fi, banheiro moderno.

Possui estacionamento incluso.

Link do Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Borgen/@-24.789992,-49.948658,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xbe837ed2c3fb69c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-24.789992!4d-49.948658


R$ 2.900 – Casal/Duplo

É permitido no máximo 01 acompanhante no mesmo quarto que o 
casal. Nos consulte através do telefone (19) 97166-6698.

Crianças: até 4 anos – cortesia
de 5 a 10 anos – R$ R$ 900

Investimento

(no mesmo quarto que o casal)

(no mesmo quarto que o casal)

POLÍTICA DE CANCELAMENTO:

Reembolso do valor pago em caso de cancelamento por parte do participante:: 90% até 30 dias antes do início da expedição e 50% até 10 dias antes do início da expedição.

Acompanhante: R$ 1.200

Cancelamento por parte do Território Amarok: reembolso de 100% do valor pago.

EM ATÉ 4x NO CARTÃO DE CRÉDITO



O que está incluso:

✓ 2 noites de hospedagem com café da manhã

✓ Todos os almoços e jantares                           

(duas bebidas não alcoólicas inclusas por refeição)

✓ Todas as entradas de atrações

✓ Kit participante (camisetas, adesivos e brindes)

✓ Fotos em alta definição por Haroldo Nogueira

✓ Empréstimo de 01 rádio comunicador

✓ Dois veículos de apoio

✓ Acompanhamento de guias especializados

O que não está incluso:

× Despesas pessoais

× Bebidas alcoólicas

× Despesas de deslocamento

(combustível, pedágio, etc...)



Inscrições

ONLINE

DIRETO CONOSCO

(19) 9.7166-6698

contato@territorioamarok.com.br

Clique aqui e inscreva-se já!

Clique aqui e fale conosco!

https://www.territorioamarok.com.br/event/expedicao-belezas-do-parana-2021
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5519971666698&text=Ol%C3%A1+Equipe+do+Territ%C3%B3rio+Amarok,+eu+gostaria+de+mais+informa%C3%A7%C3%B5es!&app_absent=0


Dúvidas?

(19) 9.7166-6698

contato@territorioamarok.com.br

Clique aqui e visite nosso site!

Clique aqui e fale conosco!

Teremos o maior prazer em ajudar!

Segunda – Sexta (exceto feriados),

09:00h – 18:00h

https://www.territorioamarok.com.br/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5519971666698&text=Ol%C3%A1+Equipe+do+Territ%C3%B3rio+Amarok,+eu+gostaria+de+mais+informa%C3%A7%C3%B5es!&app_absent=0


@territorioamarok

https://instagram.com/territorioamarok


Até lá!


