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Viva momentos únicos com a Proa Viagens
Vera Cruz conta com novidade no ramo de viagens e passeios. 

Desde o dia 20 de agosto, está em funcionamento a Proa Viagens, 
agência especializada em pacotes aéreos e rodoviários, bem 
como nacionais e internacionais, cruzeiros, passeios, ingressos 
e seguro viagem.

São viagens para fazer em família, com os amigos ou acom-
panhado do seu amor. Nos destinos, lugares incríveis como 
Balneário Camboriú e Rio de Janeiro, onde você pode relaxar e 
conhecer pontos turísticos. Tem também momentos de diversão 
como visita ao Beto Carrero. E o Planeta Atlântida, para curtir 
seus artistas preferidos com a galera. Para entrar no clima do 

fim de ano, que tal uma viagem para Gramado e Canela, com 
ingresso garantido para assistir a magia e o encanto do Natal 
Luz? Sem contar a oportunidade de passar o réveillon 2020 em 
um lugar paradisíaco como o Club Paradiso, em Porto Seguro. 
Confira os pacotes que preparamos para você e sua família, 
abaixo.

Sob a administração da agente de viagens Ana Letícia Dei 
Svaldi, a agência está localizada na rua Professor Rodolfo Wa-
zlawick, 851, Vera Cruz. Para garantir a viagem dos sonhos e 
embarcar em uma aventura, entre em contato através do telefone 
(51) 99144-4806 ou pelo e-mal contato@proaviagens.com.br.

Período: 31 de janeiro a 2 de fevereiro 

Opções de saída: Vera Cruz, Santa Cruz 
e Venâncio Aires

Pacote: transporte rodoviário, hospeda-
gem com café da manhã + brinde (kit 
planetário)
Parcela-se no boleto bancário. Informe-se.

EXCURSÃO PARA O
PLANETA ATLÂNTIDA 2020

Saída e retorno: 14/12/2019

Pacote: transporte rodoviário, 1 ingresso 
para a Aldeia do Papai Noel, city tour em 
Gramado e Canela, seguro viagem, servi-
ço de bordo e guia Mtur

Valor crianças de dois a 12 anos: à vista 
R$ 162 ou 1+2x de R$ 58 

Valor por pessoa: à vista R$ 175 ou 1+2x 
de R$ 63.

GRAMADO E CANELA
NATAL LUZ

Saída: 15/04/2020 (21 dias de viagem)

Pacote: passagem aérea, cruzeiro de 18 
noites com pensão completa (exceto 
bebidas), traslado em Gênova/estação de 
trem, trem em classe turística Gênova x 
Milão, traslado da estação de Milão x ho-
tel, duas noites de hospedagem em Milão 
no Hotel Ibis Milano Centro, com café da 
manhã e seguro viagem

Promoção: de R$ 12.977 agora com en-
trada de R$ 2.693,25 + 9x de R$ 897,75 
(por pessoa com taxas).

COSTA FASCINOSA
TRAVESSIA BRASIL/ITÁLIA

Férias de janeiro gratuitas na Bahia para 
crianças com até 11 anos

Condição válida para compras somente 
em 26 de novembro de 2019, na hospe-
dagem com no mínimo três noites em 
janeiro (dias 3 a 25 de 2020). Válido para 
todos os hotéis.

COSTA DO SAUÍPE

Saída: 21/05/2020 Retorno: 24/05/2020

Pacote: passagem + quatro dias de hos-
pedagem no Hotel Nacional Inn Copaca-
bana com café da manhã

A partir de 20% de entrada R$ 198 + 9x 
de R$ 88 ou à vista R$ 990

Saída: 23/05/2020 Retorno: 26/05/2020

Pacote: passagem + quatro dias de hos-
pedagem no Hotel Nacional Inn Copaca-
bana com café da manhã

A partir de 20% de entrada R$ 223,80 +
9x de R$ 99,45 ou R$ 1.119 à vista.

RIO DE JANEIRO

Período: 28/12/2019 a 05/01/2020

Pacote: aéreo (ida e volta), sete diárias 
no Hotel Nauticomar com alimentação

Atrações: noite de cores, magia e mui-
ta alegria com Circus Show, em 31 de 
dezembro de 2019, ceia de réveillon no 
hotel, banda ao vivo, dj, open bar de 
cerveja, refrigerante, água e caipifrutas, 
decoração especial, queima de fogos 
à beira-mar, apresentações temáticas, 
tenda kids; 

Tudo por apenas: 10x de R$ 510 (valor 
por pessoa em apartamento duplo + 
taxas).

RÉVEILLON 2020 
NO CLUB PARADISO

Saída: 09/01/2020  Retorno: 13/01/2020

Pacote: transporte rodoviário, um ingres-
so para o Beto Carrero, três pernoites 
com café da manhã, seguro viagem, ser-
viço de bordo, guia acompanha o grupo.

Valor por pessoa (em quarto duplo): 
à vista R$ 1.270 ou 1+9x de R$ 136

Ainda com pacotes para quarto triplo e 
quádruplo

Crianças de quatro a oito anos (com dois 
adultos pagantes): à vista R$ 942 ou 1+9x 
de R$ 101

No cartão de crédito, boleto ou cheque.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E BETO CARRERO

NOVIDADE EM VERA CRUZ


