
 
 

 
              Orçamento Nº: 613/2019 

DAY USE VILA VENTURA 

DATA: 13/01/2019     SAÍDA: 07h em frente ao Posto SIM Chardonay. 

Saídas de outras cidades consultar horários 

ROTEIRO: Saída em frente ao Posto SIM na rua 20 de setembro para viagem com destino ao Vila Ventura. 
Uma combinação entre conforto, lazer e diversão em meio à natureza. Assim é o Vila Ventura. Dia inteiramente 

livre para aproveitamento das diversas opções do parque como Caminhada Orientada, Alongamento, Paredão 

de Escalada, Arvorismo, Carrinho de Lomba, Atividades na Piscina, Vôlei de Areia, Pescaria, Aula de Ritmos, 

Música ao vivo, Passeio de Trator, Futebol, Cineminha com Pipoca, Caça ao Tesouro e muito mais. Almoço 

incluso (sem bebidas).  Em horário a ser combinado início da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada 

diretamente ao mesmo local de embarque.  

Atividades sujeitas a alterações de acordo com a ocupação e condições climáticas. 

O QUE LEVAR: documento original de identidade, é indispensável que nenhum passageiro viaje sem documento de 
identificação. Carteirinha de plano de saúde caso possua. Protetor solar, toalha de banho e outros acessório para passar 
o dia. 

 

O VALOR INCLUI:  Micro Ônibus ou ônibus de turismo, seguro transporte obrigatório, seguro pessoal 
assistencial 24hs p/derivado de acidentes com cobertura dentro e fora do veículo, Day Use no Vila Ventura, 
almoço (sem bebidas), guia de turismo Mtur todo o passeio e serviço de bordo. 

 

INVESTIMENTO POR PESSOA:   
 
Adulto: a vista R$ 270,00  ou parcelado em 02 vezes  R$ 143,00  
Crianças: 0 a 5 anos free sem poltrona 
Crianças de 6 a 11 anos: R$ 180,00 ou parcelado em 02 vezes R$ 96,00 
 
Obs.: Casal com 2 crianças de 5 anos uma free a segunda paga R$ 153,00 

 
 
NÃO INCLUI: remédios de uso pessoal e tudo que não estiver mencionado no item acima. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Obs. Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros. 
- 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; 
- Os lugares no transporte ou seja poltronas são reservados por ordem de inscrição mediante pagamento.  
- Desembarque diretamente no mesmo local de embarque. 
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 

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

 

 
 

 

mailto:fatho@fathoturismo.com.br
http://www.fathoturismo.com.br/

