
 
 

                                                                                              

                                                                                             Orçamento Nº: 545/2017 

 

TTTOOOUUURRR   RRROOOTTTAAA   DDDAAA   CCCEEERRRVVVEEEJJJAAA    
 

DATA: 14/ABRIL/2018              EMBARQUE: 08h00min em frente ao posto SIM na 20 de setembro. 
 

 
ROTEIRO: Embarque às 08h00min em frente ao posto SIM Chardonnay para saída com destino à cidade de Gramado. 
Visitação fabrica e loja de chocolate após ida Almoço Buffet livre com sobremesa sem bebidas. Em horário a combinar 
inicio do passeio conhecendo alguns tipos de cervejas da região: cerveja caseira, cerveja artesanal de pequena 
produção e de grande qualidade. Oportunidade de visitar cervejarias e conferir como esta bebida era produzida no 
passado e como é produzida nos dias atuais.  Visitação com degustação as cervejarias: Gram Bier, Rasen Bier e Farol. 
Ao término deste início da viagem de retorno a Caxias do Sul.             
      Fim de Nossos serviços, obrigada e até o próximo passeio! 
 

*A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos e/ou motivos de força maior*  

 

 
 
O PACOTE INCLUI:  
 
 Microônibus de turismo totalmente equipado  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs para derivado de acidentes com cobertura dentro e fora do ônibus, 
 Visita a cervejarias artesanais com degustação; 
 Almoço buffet livre com sobremesa; 
 Guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo; 
 Serviço de bordo. 
 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 180,00 a vista para um grupo de 20 pagantes. 
 

Obs. Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros. Classificação etária 18 anos. Assentos reservados no ônibus por ordem de 
inscrição, confirmada mediante pagamento. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
-  Para reserva é necessário informar nome completo e respectivos números de identidade, CPF, data de nascimento, telefone e e-
mail; A reserva tem duração de 24hs e somente é confirmada mediante pagamento; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro); parcelamento com cheques pré-datados. 
- Os lugares no transporte ou seja poltronas são reservados por ordem de inscrição mediante pagamento.  
- Classificação para tour 18 anos. 
 
Prazos e desistências/cancelamentos: Reembolso em caso de desistência do participante: 21 dias antes da saída será integral. 20 a 15 

dias antes da saída reembolso de 50%. 14 a 07 dias antes 20% menos de 07 dias não será reembolsado nenhum valor. O valor 
também não será cumulativo para outra viagem. 

 
Mais informações e reservas: 

Equipe FATHO TURISMO 
(54) 3028-3496 /3419-3212 

www.fathoturismo.com.br     fatho@fathoturismo.com.br 
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