
 
 

                                                                           

      Orçamento Nº: 626/2019    

CHOCOFEST 2019 EM NOVA PETROPOLIS 

                        DATA: 14/ABRIL/2019     

CARLOS BARBOSA: 7H 
GARIBALDI: 7H45MIN 
BENTO: 8H30MIN 
FARROUPILHA: 9H 
CAXIAS DO SUL: 9H30MIN 
 

ROTEIRO: Saída de Caxias as 08h30min com destino a cidade de Nova Petrópolis. Chegada e dia 
inteiramente livre para aproveitamento da festa com as diversas atrações como Páscoa no Mundo( 
exposição de ovos gigantes) Chimarrão com Coelho Gaudério – Espaço lazer Florybal – Trem das 
Guloseimas – Foodtruck  (praça de alimentação) – Maquiagem de chocolate – Maquiagem artística 
– Oficina da reciclagem – atividades no multi-palco (com personagens) – Desfile de Páscoa. Em 
horário a combinar com o guia retorno a Caxias do sul. 

 

A programação da festa poderá ser alterada de acordo com o evento do dia. 
 
INCLUI: ônibus ou micro ônibus de turismo; Seguro transporte obrigatório; Seguro pessoal 
assistencial 24hs p/ derivado de acidentes c/ cobertura dentro e fora do veículo; Guia de turismo 
cadastrado no Ministério do Turismo todo o passeio e Serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 87,00 a vista   
Crianças até 5 anos: free sem poltrona 
 
FORMA DE PAGAMENTO: parcelado em até 02 x de R$ 47,00 com cartão ou cheques pre datados 
   
Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros 
    
       
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:  Obrigatório apresentar documento 
original de identidade ou carteira de motorista. Passageiros que não apresentarem documento não 
poderão embarcar e não terão direito a reembolso. Somente será aceito para embarque documento 
com foto. Remédios de uso pessoal, protetor solar, artigos de higiene pessoal que achar necessário, 
algum valor em dinheiro para compras de artigos de interesse, pagamento de bebidas. 
 

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. 
 
 
 

 
 


