
 

 

 

 

 

MINUANOVIAGENS@MINUANOVIAGENS.COM.BR  FONE/WHATSAPP: (55) 9 9144 - 8858  
 

DATA 

Roteiro de viagem 
Lavando a Alma RS 

Saída: 12/11/2021 (23h50min) 

Retorno: 16/11/2021 (02h da Manhã) 

INCLUSOS E VALOR 

Ônibus DD (02 Andares) 

Day Use no AcquaLokos (Ingresso) 
Day Use no Marina Park (Ingresso) 

Day Use no Clube Parque das Águas 
(Ingresso) 

02 diárias de hotel 
2 coordenadores da empresa durante 

todos os passeios... 

R$ 750,00 (Por pessoa) 
Em 05 vezes com primeiro boleto para 

10/06/2021. 

 

 

 
 

ITINERÁRIO 

12/11/2021 

Saída da Agência Minuano Viagens as 23h50 rumo a Capão da Canoa/RS. 

13/11/2021 

ACQUALOKOS 

Quatro parques em um só lugar. Parque de Diversões, Parque Aquático, Fazenda e 

Parque Aquático Coberto. Considerado um dos maiores parques do Sul do Brasil com 

mais de 50 atrações. 

14/11/2021 

MARINA PARK 

Há mais de 20 anos no litoral gaúcho, o Marina Park é referência em parques aquáticos 

no Brasil. Com uma área de 450 mil m², é o lugar ideal para aproveitar os melhores 

momentos do verão ao lado dos amigos e também da família. O parque conta com uma 

infraestrutura completa, com toboáguas, rampas, piscina tropical, piscinas infantis, 

bares aquáticos, kamikaze família, free-fall, o mundo de Atlanta (espaço coberto, com 

piscinas térmicas e toboáguas) e uma completa praça de alimentação. 

15/11/2021 

CLUBE PARQUE DAS ÁGUAS 

Um parque tão grande quanto às emoções que você vai viver aqui. 
Diversão, segurança e bem-estar. Confira as opções que você encontrará aqui: 

Balde Maluco: Um complexo de toboáguas com um balde que ao transbordar de água 
molha quem estiver embaixo a cada 8 minutosBarco Escorregador; Barco Pirata: 

Escorregador; Calafrio: Uma rampa skate com boia; Crazy Bee: Um complexo de 
toboáguas com um balde que transborda a cada 12 minutos e vários baldes pequenos; 

Escorregadores: Adultos e infantis em formato de animais como leão, polvo e pato; Free 
Fall: Um toboágua com descida de 16 metros; Piscina com ondas: a única no estado; 

Solário; ToboBoias: Um toboágua fechado onde a pessoa desce na boia para uma e duas 
pessoas; Looping: O único no Brasil. 

Logo após este dia no Clube Parque das Águas iniciaremos nossa viagem de retorno 

chegando ao amanhecer do dia 16/11/2021 na cidade de origem. 

 


