Orçamento n°: 502/2017

ROTEIRO TURÍSTICO “CAMINHOS DE PEDRA”
DATA: 01/MAIO/2018.

SAÍDA: 07h30min em frente ao Posto Sim próximo a Chardonnay.

Saída as 07h30min em frente ao Posto Sim próximo a Chardonnay, na Rua. 20 de Setembro para ida a Bento Gonçalves
diretamente ao “Caminhos de Pedra” que preserva a história e cultura da imigração italiana através das casas em estilo
original, das pequenas indústrias trazidas pelos colonos e que continuam funcionando operadas pelos descendentes
diretos dos imigrantes. Entre as atrações estão casas de pedra, casas de madeira de até três pisos, igrejas, capitéis e
museus. Visitação interna na Casa da Ovelha conhecendo suas muitas atrações, degustando alguns produtos e
presenciando uma apresentação. Após visita a Casa das Massas e do Artesanato. Após almoço colonial italiano com
grelhados. À tarde visitação interna a Casa da erva-mate que mostra todo processo de fabricação da erva mate e onde é
possível apreciarmos a bebida mais tradicional dos gaúchos e visita a Cantina Strapazzon, casa onde foram gravadas
cenas do Filme “O Quatrilho” degustação de vinho e suco de uva produzido pela família. Ao término dos passeios
retorno a Caxias do Sul, chegada diretamente ao mesmo local de embarque. Chegada diretamente no mesmo local da
saída.
Fim de nosso
passeio! Obrigada e até a próxima viagem!

O QUE LEVAR: documento informado na ficha de inscrição (identidade e/ou CHN) é indispensável que nenhum
passageiro viaje sem documento original de identidade. Boné, protetor solar, roupa e calçado confortável, carteirinha do
plano de saúde caso possua, máquina fotográfica. Remédios de uso pessoal. Algum valor para despesas extras e
compras.
O PACOTE INCLUI:












Transporte micro ou ônibus de turismo,
Seguro transporte obrigatório;
Seguro pessoal assistencial 24hs;
Ingressos para visitação aos Caminhos de Pedra;
Taxa para visita a Casa da Erva-mate;
Taxa para visita a Casa da Ovelha;
Taxa para visita a Cantina Strapasson;
Visita a Casa das Massas e do Artesanato;
Almoço italiano com grelhados, (não inclui bebidas);
Guia de turismo Mtur toda a viagem;
Serviço de bordo.
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 215,00.
FORMA DE PAGAMENTO: a vista ou 02 vezes de R$ 120,00 no cheque pré-datado.
NÃO INCLUI: remédios de uso pessoal e tudo que não estiver mencionado no item acima.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:
- A empresa faz contrato individual com passageiros contendo informações como: nome completo, RG, CPF, data de
nascimento, endereço e telefones de contato.
- É necessária cópia do documento de identidade para ser anexada ao contrato;
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original;
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro); parcelamento com cheques pré-datados.
- nesta saída não será feita reserva de lugares no transporte. A mesma se dará por ordem de chegada ao local de
embarque.
Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes.
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.

