
 
 

                                                                  Orçamento Nº: 487/ 2018 

 
REGIÃO UVA E VINHO COM /MARIA FUMAÇA/EPOPÉIA ITALIANA/CAMINHOS DE PEDRA 

DATA: 29/09/2019.       Horário: 07h30 min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de setembro. 

 
ROTEIRO: Saída de Caxias do Sul indo diretamente ao Caminho 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 centenárias casas 
de pedra, casas de madeira de até três pisos, igrejas, capitéis, museus que contemplam este cenário encantador para o 
visitante. Entre as casas estão: a casa da erva-mate, casa da ovelha, moinho, vinícola Strapasson, casa do tomate, casa 
das massas entre outras. Visitaremos internamente a Casa da Erva Mate, casa das massas, casa da tecelagem, após ida 
para o restaurante com variado buffet de pratos quentes, saladas e sobremesas (bebidas não inclusas). A tarde ida ao 
Parque Temático Epopéia Italiana, um local mágico onde em forma de teatro é contada a história real de um casal de 
imigrantes em ambientes que retratam aspectos da vida na Itália e da viagem para o Brasil. Após ida estação de trem 
em Carlos Barbosa, para procedimentos de embarque. As 16min, saída da Maria Fumaça um charmoso trem de época 
que percorre os municípios de Bento, Garibaldi e Carlos Barbosa, onde o visitante, conta com paradas para 
degustações e apresentações durante o passeio. Ao término dos passeios retorno a Caxias.     

*A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos. * 

 
INCLUI:  

✓ Microônibus ou ônibus de turismo totalmente equipado,  
✓ Seguro transporte obrigatório,  
✓ Ingresso para passeio de Maria Fumaça,  
✓ Ingresso para o Parque Temático Epopéia Italiana,  
✓ Almoço buffet livre com sobremesa (não inclui bebida),  
✓ Visitação ao Roteiro Turístico Caminhos de Pedra; 
✓ Ingresso para visitação a Casa da erva-mate;  
✓ Visitação conforme roteiro; 
✓ Guia de turismo cadastrado no ministério do turismo todo o passeio e serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 248,00 a vista para grupo 20 pagantes.  
Criança de zero a 05 anos  R$ 20,00 sem ocupar poltrona 
Criança de 06 a 10 anos R$ 190,00 
Apartir 11 anos valor integral  
 
 
FORMA DE PAGAMENTO:  à vista ou 04 x R$ 65,00 cheque ou cartao. 

 
P.S. O PASSEIO DE MARIA FUMAÇA SAI COM QUALQUER TEMPO.  

Roteiro pode sofrer mudança conforme agendamentos  
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito a disponibilidade de lugares; 
- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de 
nascimento; Endereço;  telefones de contato (fixo e celular); e-mail; 
 
 

 

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 

  
 

 


