
 
 

                                           

Orçamento Nº: 584/2019 
 

      
VILA FLORES COM PROCISSÃO DEI CIARETTE  
 

DATA: 19 A 21/ABRIL/2019     Embarque: em frente ao Posto SIM Chardonnay 20 de Setembro. 
 

ROTEIRO 

 
1º DIA: 19/ABRIL – SEXTA-FEIRA / SANTA: Saída com destino a Vila Flores um pequeno lugar que nasceu dos 
princípios da hospitalidade, colonizado e povoado por imigrantes italianos. A pequena cidade é um charme e recebe os 
visitantes sempre de braços abertos. A primeira visita é a um ateliê de cerâmica que proporciona uma vivencia única, 
chamada terapia caminhante. No local é percorrido um roteiro com 08 paradas incluindo um relógio medicinal, 
contação de lendas e histórias e simpatias, degustação de chás, religiosidade, argila. Após visita a Casa do artesão de 
Vila Flores também conhecida como casa das artes, que proporciona ao visitante conhecer o trabalho e a herança 
revelada de mão em mão, através de vários produtos expostos para venda, utilizando as mais variadas técnicas, são 
frutos de um trabalho entre parceiros que fazem das suas mãos a sua expressão, e a manifestação da diversidade da 
cultura local. Após o almoço (não incluso), seguiremos para o hotel para hospedagem na pousada dos Freis 
Capuchinhos, em quartos duplos e triplos. As 18h30min saída com destino a Linha Aimoré, diretamente a capela de 
Nossa Senhora da Saúde. Esta comunidade preserva os costumes significativos que vieram de seus antepassados como 
nenhuma outra, entre elas a realização da Via Sacra e a Procissão Dei Ciaretti, uma emocionante cerimônia conduzida 
com cânticos e leitura de textos em latim, dialeto vêneto e português. Durante a procissão, na qual centenas de 
pequenas tochas são acesas ao longo do percurso a ser seguido (tochas essas que são sabugos de milho embebidos em 
diesel), crianças carregam a imagem do Cristo morto, acompanhadas ao som das “rácolas” (matracas) que dão o tom 
fúnebre da comemoração. Para este ritual, atendem fiéis de toda a região, revivendo o grande acontecimento do mundo 
cristão representado pela Paixão de Cristo." Ao término da procissão ida ao restaurante onde será servido o jantar 
(incluso). Retorno a pousada para pernoite. 

 
2º DIA: 20/ABRIL - SÁBADO: Manhã livre na Pousada para aproveitamento das thermas. A tarde em horário a ser 
combinado, saída para visita ao Santuário do Divino Pai Eterno, um local de rara beleza onde está um capitel 
consagrado, um local que permite momentos de paz, concentração e oração. Após, saída para visita a Vila do Pão, um 
casarão histórico de arquitetura colonial italiana que apresenta cardápios das culturas: italiana, polonesa e alemã, onde 
são comercializados produtos artesanais como biscoitos, pães, cucas, bolos e produtos coloniais e onde também é 
possível encontrar os famosos “pães gigantes”.  No término dos passeios, retorno a Pousada. Restante da tarde e noite 
Noite livre. 
 
3º DIA: 21/ABRIL - DOMINGO: Em horário a ser combinado, daremos início a viagem de retorno a cidade de origem. 
   Fim de nossos serviços! Obrigada e até a próxima viagem... 

 
OBS.: O ROTEIRO PODERÁ SER ALTERADO PARA MELHOR ANDAMENTO DA VIAGEM 
 
O QUE LEVAR: é indispensável que nenhum passageiro viaje sem documento de identificação original: RG ou CARTEIRA DE 
MOTORISTA. Boné, protetor solar, chinelo, toalha de banho, 02 ou 03 sacolas plásticas, artigos de higiene (sabonete, xampu, 
desodorante, condicionador, escova e/ou pente de cabelo), toalha de banho, 01 garrafinha de água, roupa e calçado confortável, 01 
muda de roupa incluindo roupas íntimas, traje de banho, repelente para mosquitos, carteirinha de plano de saúda caso possua. 
Máquina fotográfica, CDs e DVDs (para utilizar no ônibus).  Remédios de uso pessoal, inclusive para enjôo. Algum valor em dinheiro 
para almoço, compras de sucos e vinhos da cantina da pousada (se for de interesse), compra de guloseimas no bar, compra de 
lembrancinhas e artesanto e/ou extras dentro do parque termal como: compras de lembrancinhas, aluguel de toalhas tratamentos de 
SPA e guarda volumes. Levar um cadeado para utilizar o guarda – volumes. Estes e outros itens de caráter e uso pessoal estarão sob 
responsabilidade e cuidado de cada um. 
 
PACOTE INCLUI:  
 
 Micro onibus ou ônibus de turismo,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,  
 Oficina de cerâmica incluindo terapia caminhante, 
 Visita a vila do Pão; 
 Jantar (na sexta-feira santa) 
 Pernoite na pousada dos Freis Capuchinhos: www.pousadadoscapuchinhos.com.br 

http://www.pousadadoscapuchinhos.com.br/


 
 
 
 
 
 

 Café da manhã; 
 Visita ao Capitel do Divino Pai Eterno; 
 Visita a Casa do Artesão de Vila Flores; 
 Via Sacra e Procissão Dei Ciarette; 
 Guia de turismo Mtur todo o passeio, 
 Serviço de bordo. 
 
INVESTIMENTO POR PESSOA: 04 vezes de R$ 234,00 com cheques pré-datados ou cartão. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: a vista R$ 880,00 
 

NÃO INCLUI: bebidas nas refeições, refeições não mencionadas, gastos extras de natureza pessoal: telefonemas, frigobar, 
passeios opcionais, compras, gorjetas e tudo que não estiver mencionado no item o pacote inclui. 

HOTEL PREVISTO: POUSADA: www.pousadadoscapuchinhos.com.br Obs.: 1) As diárias na rede hoteleira iniciam às 14h 
terminando às 12h do dia seguinte.  2) Excepcionalmente e conforme disponibilidade de apartamentos, a hospedagem poderá 

ocorrer antes do início da diária. 3) Para melhor andamento da viagem a ordem dos passeios poderá ser alterada.  4) 
Disponibilidade de vagas para esta viagem está sujeita a alteração sem prévio aviso, consulte-nos.                                                               
 

 

P.s. lugar no ônibus reservado mediante pagamento e por ordem de inscrição. A inscrição somente é 
confirmada mediante pagamento. 

 
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 ou depósito bancário); parcelamento com cheques pré-datados. 
- os lugares de poltronas são reservados conforme confirmação do pacote.  
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 
 
 

 
Mais informações e reservas: 
Equipe FATHO TURISMO 

(54) 3028-3496 /3419-3212 

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

 
 

 

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

