DADOS DA VIAGEM:
Destino:

Beto Carrero

Cidade/UF:

Penha/SC

Partida/Retorno:

25/01/2019 - 27/01/2019

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM:
Programação:
Saída de São Paulo na sexta-feira a noite, com chegada prevista em Penha/SC pela manhã.
Assim que chegarmos na cidade de Penha/SC, aproximadamente ás 09:00, local da nossa
hospedagem, acomodaremos as bagagens e em seguida seguiremos para o Beto Carrero World.
O Parque:
O maior parque temático da América Latina! Mais de 100 incríveis atrações para toda a família!
Brinquedos radicais e familiares, 7 shows ao vivo diariamente e o mais belo zoológico do País!
Após uma visita ao parque da Disney nos Estados Unidos, o sonhador Beto Carrero resolveu
transformar o sonho em realidade e construir com seus próprios recursos o maior e mais incrível
parque multitemático da América latina. Vendeu tudo que tinha e adquiriu uma área no
município de Penha, situado num belo trecho do litoral catarinense. Hoje, chamar de parque de
diversões o Beto Carrero World é limitar a grandiosidade do empreendimento. E para conferir de
perto toda essa bela história de lutas e conquistas, nada melhor que um passeio.
10 motivos para conhecer o Beto Carrero World
Localizado em Penha, a 35 quilômetros de Camboriú (SC), o parque conta com mais de 100
atrações para toda a família, repartidas em 9 áreas temáticas
1. Os brinquedos radicais
A área temática Aventura Radical tem a FireWhip, a primeira montanha-russa invertida do Brasil,
na qual os ?passageiros? ficam pendurados no trilho pelo carrinho, que faz cinco loopings e
chega a 100 km/h.
2. Os shows
Seis grandes produções acontecem ao vivo e em cores diariamente, entre elas um espetáculo
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influenciado pela animação Madagascar. O antigo show inspirado no filme Velozes e Furiosos foi
substituído em 2018 por um novo espetáculo, influenciado pelos brinquedos da Hot Wheels.
3. A bicharada
O parque tem um zoológico que abriga mais de mil animais, onde a grande novidade é a
chegada de três tigres brancos.

4. Conforto e Segurança
Comprando um pacote com a nossa agência, você irá viajar em Ônibus confortável (Frota própria
Bessa Viagens), garantia de qualidade.
5. As atrações infantis
As crianças podem se esbaldar na área temática Triplikland, que tem roda-gigante, carrossel e
pedalinho, além do Palácio de Sorvetes para uma pausa refrescante.

6. Os programas VIPs
Dá para sobrevoar o parque e a região de helicóptero ou dirigir um dos Super Carros, como
Lamborghini e Mustang.
7. Os personagens da DreamWorks
O Beto Carrero World possui a exclusividade de personagens de produções como Madagascar,
Kung Fu Panda e Shrek no Brasil. Eles aparecem em shows e também para tirar fotos e interagir
com a criançada.
8. A pista de kart
O complexo tem um Kartódromo Internacional, com uma pista profissional em que acontecem
campeonatos importantes.
9. Acessibilidade
Quem tiver dificuldade de locomoção (ou simplesmente preguiça) pode alugar o carrinho elétrico
Scooter Vip para circular pelo parque.

10. Os serviços
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Ocupando uma área de 14 quilômetros quadrados, o parque conta com estacionamento, praças
de alimentação, lojas e um Fast Pass, que permite não pegar filas em algumas atrações.
Consulte atrações opcionais do parque, algumas atrações não são contempladas pelo ingresso.
Consulte outras atrações em: https://www.betocarrero.com.br/atracoes?page=1&per-page=10
Após curtimos o dia no parque, retorno para o Hotel ás 19:00
Noite Livre, recomendamos os bares e restaurantes ao redor do hotel.
Para quem preferir, o Hotel dispõe de piscina e uma área agradável.
Domingo:
Café da manhã variado no Hotel.
Saída às 08:30 para o Parque Beto Carrero World.
Após um dia completo de diversão, sairemos do Parque ás 19:00 direto para São Paulo/SP.
Chegada prevista em São Paulo às 05:00
Programe a sua chegada em São Paulo.
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