
 
 
 
 
                                                Orçamento Nº: 642/2019 

 
BENTO GONÇALVES/FESTA DA VINDIMA  

CAMINHOS DE PEDRA 

                                                               
 

Data: 23/02/2019       
Saída: em frente ao Posto Sim (Di Trento) próximo à boate Chardonnay. 
 
Roteiro: Saída de Caxias do Sul indo diretamente para os Caminhos de Pedra para a Cantina Strapazzon. Chegada e ida 

para a Colheita da uva e logo após faremos a Pisa da uva. A pisa das uvas é uma das imagens mais marcantes que o 

mundo dos vinhos pode nos oferecer, uma brincadeira para os turistas, que vamos lá e pisamos as uvas por 10 minutos, 

é muito bacana e pitoresca. Após a pisa seguiremos para o famoso Merendim, lanche típico italiano com pão colonial, 

salame, copa, queijo, cuca, grostoli, geleias, água aromatizada, suco, vinho e uvas e animado por canções também 

típicas italianas. Após esse delicioso merendin, saída para visita a Casa da Ovelha com programação a ser definida pelo 

estabelecimento. No termino da visita seguiremos para o almoço (incluso sem bebidas). Após o almoço,  saída para 

Garibaldi para visita a tradicional vinícola Garibaldi para conhecer um pouco mais sobre vinhos e espumantes, com 

degustação e visita a fábrica de chocolate com degustação. Após retorno a cidade de origem com panorâmico Vale dos 

Vinhedos.  A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos, conforme data escolhida.  

 
INCLUI: 

 Transporte conforme  de turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,  
 Pisa das uvas (Vindima com merendin), 
 01 almoço sem bebidas, 
 Visita ao Parque da Ovelha, 
 Guia de turismo todo o passeio 
 Serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 264,00  a vista para mínimo de 20 passageiros pagantes ou  
parcelados em 4 x de R$ 70,00  no cartão ou cheques pre datados.  
 
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; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro ); parcelamento com cheques pré-datados. 

 
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 esclarecimentos. 

Atenciosamente; 
EQUIPE FATHO TURISMO 
(54) 3028-3496     www.fathoturismo.com.br 

http://www.fathoturismo.com.br/

