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São Paulo/SP (Casacor) – São Paulo/SP | AGOSTO DE 2022

ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES
Uma das empresas do Grupo Abril, a Casacor é reconhecida como a maior e mais com-
pleta mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Anualmen-
te, o evento reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 21 
praças nacionais e mais seis internacionais. O nosso tour vai passar por São Paulo/SP 
com dia livre para diversas atividades e na Casacor.

PROGRAMAÇÃO 

Sexta-feira, 19/08/22 - São Miguel do Oeste/SC
Apresentação para embarque às 15h, em ônibus Leito Total, 37 lugares, com destino à São Paulo/SP.

Sábado, 20/08/22 - São Paulo/SP
Chegada pela manhã (antes de chegar na capital Paulista, parada em ponto de apoio para café da manhã). 
Dia livre para atividades pessoais. À tarde, a partir das 14h, check In no hotel, no centro de São Paulo/SP. 
Pernoite.



Domingo, 21/08/22 - São Paulo/SP
Às 8h- Check out no hotel, e às 9h visita a CasaCor 2022. Às 16h. Retorno a São Miguel do Oeste, SC.

Segunda-feira, 22/08/22 - São Miguel do Oeste/SC
Chegada às 8h.

DATA

Saída em 19 de agosto de 2022 e retorno no dia 22 de agosto de 2022.

INCLUI

• Transporte Ida / Volta;
•  1 pernoite, com café, no Hotel San Raphael 4 estrelas, centro de São Paulo/SP;
•  Deslocamento até o local do evento CasaCor/2022 em São Paulo-SP, no dia 22/08/22.  
•  Serviço de Bordo: Água mineral;
•  Apólice de Seguro – Danos Pessoais.

NÃO INCLUI

Extras no hotel, ingressos, refeições e tudo o que não consta como incluso.
Observação: A viagem será confirmada mediante a 26 participantes, no mínimo. 

VALOR

Valor por pessoa, em apartamento duplo ou triplo. 4 parcelas mensais de R$ 242,00 (Duzentos e quarenta 
e dois reais), vencíveis a partir de 06/06 a 06/09/2022.  


