Orçamento Nº: 144/2020

NATAL DOS ANJOS EM DOIS IRMÃOS
DATA: 13/DEZEMBRO/2020

SAÍDA: 12h30min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de Setembro.

A 25ª edição do Natal dos Anjos vai encher de fé, alegria e esperança os corações de quem passar por Dois
Irmãos a partir do final de novembro. As ruas da cidade começam a se enfeitar de anjos, árvores e
detalhes que prometem mexer com os melhores sentimentos de todos nós. A Árvore-Símbolo do Natal
Gaúcho, com 35 metros de altura, terá suas luzes acessas e é um dos lindos atrativos que esperam por
você.
ROTEIRO: Embarque às 12h30min com destino a cidade de Dois Irmãos. No caminho parada em Picada Café para
café colonial (incluso). Após ida diretamente ao centro da cidade para visitação ao Museu Municipal, que integra
através de suas exposições, o passado e o presente em uma construção em enxaimel do século passado e vem resgatar
a identidade cultural e a valorização da história dos Imigrantes alemães que, a partir de 1825, deram origem à cidade
de Dois Irmãos. Além das atrações culturais visitação a Casa do Papai Noel, que está toda brilhante e com decoração
especial, passeio no Trenzinho de Natal, que percorre as pelas ruas centrais da cidade para apreciar a decoração
natalina. Após tempo livre para curtir a programação do famoso Natal dos Anjos. A programação começa às 20h00min.
Apresentação musical na Praça. As 20h45min acendimento da árvore. As 21h00min desfile temático de natal. Ao
término da programação ida a Confraria Choppgrill para jantar que será petiscos com tabua de picanha ou filé, batata
frita, polenta frita, queijo coalho, calabresa, farofa, ovos de codorno, azeitonas e maionese especial. Não inclui bebidas.
Após inicio da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada diretamente ao mesmo local de embarque.
Fim de nossos serviços! Obrigada e até a próxima viagem!
a ordem dos passeio poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos. A programação de Natal foi informada pela
secretaria de turismo da cidade de Dois Irmãos e eventualmente poderá vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Os passeios de
trenzinho e casa do papai noel ainda estão em fase de licitação. Na eventualidade de não ocorrerem haverá reembolso dos valores
desses ingressos.

INCLUI:










Micro ônibus de turismo e/ou ônibus de turismo,
Seguro transporte obrigatório,
Seguro pessoal assistencial 24hs,
Café colonial em Picada Café;
Passeio de Trenzinho em Dois Irmãos;
Visita a Casa do Papai Noel;
Guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo,
Jantar com petiscos em uma Cervejaria local (não inclui bebida);
Serviço de bordo.

INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 230,00 para grupo mínimo de 20 passageiros pagantes.
Crianças: zero a 05 anos: R$ 95,00 no colo sem ocupar poltrona no veiculo. Ocupando poltrona R$ 150,00.
06 a 11 anos R$ 212,00.
FORMA DE PAGAMENTO:
NÃO INCLUI: remédios de uso pessoal e tudo que não estiver mencionado no item acima.
p.s. A programação natalina aqui informada está de acordo com a divulgada pelo setor oficial de turismo do município de Dois Irmãos.
Qualquer alteração na mesma isenta a agência Fatho Turismo de responsabilidade.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:
- Para reservas é necessário informar: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço e telefones de contato.
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; usar máscara e portar em quantidade suficiente para
trocas durante a viagem;
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro); parcelamento com cheques pré-datados ou cartão visa ou master.
- Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes. Ordem dos lugares será marcada por ordem de inscrição e pagamento.

