
 
 

      
     ORÇ. 646/2018 

 

SERRA DO RIO DO RASTRO – CRICIUMA – NOVA VENEZA 
 

DATA: 20/JUNHO/2018      RETORNO: 23/JUNHO/2018 

 

 

1º DIA 20/06 – Quinta-feira: CAXIAS DO SUL/FARROUPILHA/BENTO/GARIBADI/BARBOSA/CURITIBA: Apresentação dos 
passageiros no horário conforme saídas das cidades abaixo relacionadas, com destino a Nova Veneza.  

 
2º DIA 21/06 – Sexta-feira: SERRA DO RIO DO RASTRO/CRICIUMA: Chegada pela manhã Lauro Muller. Parada para café da 

manhã (não incluso). Após iniciaremos a descida da Serra do Rio do Rastro, uma rodovia que contém um mirante a mais de 700 
metros de altitude e, entre paredões rochosos, existem 256 curvas nos mais de 35 quilômetros de extensão de pura emoção. Após 

o almoço seguiremos para Criciúma para conhecermos a Mina Octávio Fontana, é a única mina de carvão aberta à visitação na 
América Latina, e a quarta no mundo. As demais estão localizadas na Rússia, Alemanha e África do Sul. Em horário a ser 

combinado, seguiremos diretamente ao hotel para hospedagem em aptos. duplos. Em horário a ser combinado conforme 
programação da festa, saída para Nova Veneza para aproveitarmos a festa gastronômica da cidade.  

 
3º DIA 22/06 – Sábado: CRICIÚMA/NOVA VENEZA: Após o café, manhã livre. A tarde em horário a ser combinado, saída para 

Nova Veneza para um pequeno city tour com guia local para conhecermos um pouco mais da cidade. Após seguiremos para o 
Carnaval, reconhecido como o maior evento deste gênero fora da Itália, o Carnevale di Venezia, atrai turistas de todo o Brasil para 

um espetáculo cultural e gastronômico regado pela paixão, mistério e magia, onde todos se misturam vestindo trajes de época e 

máscaras. Como o nome insinua, é um baile realizado durante a Festa da Gastronomia, que retrata exatamente o Carnaval de 
Veneza, na Itália. O mistério envolve os participantes que vêm de várias partes do país e alguns países ao redor do mundo, em 

busca do charme e autenticidade de uma das festas populares mais tradicionais do munto. Com trajes e máscaras coloridas, os 
personagens se divertem dançando em meio ao público da festa, ao som da tradicional música italiana. Muitas das máscaras 

usadas no baile foram trazidas da Itália, e a maior parte é confeccionada em Nova Veneza. O Carnevale di Venezia inicia com uma 
concentração dos foliões trajados a caráter na Praça Humberto Bortoluzzi, centro da cidade, de onde partem para um desfile pelas 

ruas da cidade em direção ao local da Festa da Gastronomia. Em horário a ser combinado, retorno ao hotel. 
 

4º DIA 23/06– Domingo: CRICIUMA: Após o café da manhã em horário a ser combinado, desocupação do hotel e início da viagem 
de retorno a cidade de origem com paradas para almoço e jantar (não inclusos).  

          
Fim de nossos serviços! Obrigada! Até a próxima viagem...  

 
P.S. A ordem dos passeios poderá ser alterada por motivos de força maior e/ou melhor aproveitamento dos mesmos. 

 
O PACOTE INCLUI:  

 
 Ônibus de turismo totalmente equipado,  

 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs p/ derivado de pequenos acidentes,  

 02 pernoites em hotel de categoria turística com café da manhã, 
 City tour com guia local, 

 Ingresso para visita a Mina Octávio Fontana, 
 Transfer para Nova Veneza, 

 Guia de turismo Mtur toda a viagem,  
 Serviço de bordo (salgados, doces, biscoitos, pirulitos, balas, bombons, pipocas, água mineral e refrigerante). 

 
Não inclui: refeições não mencionadas, bebidas nas refeições, passeios opcionais, gastos extras de natureza pessoal, remédios, 

compras e tudo que não estiver mencionado no item acima.  

 

INVESTIMENTO POR PESSOAEM APTO. DUPLOS OU TRIPLOS: A Vista R$ 840,00 
 

PARCELAMENTO: 06 X DE R$ 149,00 com cheques pre datados ou cartão de credito 
 

 
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 à 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; 

- De acordo com a legislação vigente, maiores de 12 anos, só poderão viajar com documento de identidade. 
- Para o embarque é obrigatória à apresentação do documento anteriormente informado. São permitidos somente documentos 

originais.  

- As diárias na rede hoteleira iniciam às 14h terminando às 11h do dia seguinte. Excepcionalmente e conforme disponibilidade de 
apartamentos, a hospedagem poderá ocorrer antes do inicio da diária. 

 
  LOCAIS DE EMBARQUE: 

Carlos Barbosa: 00H – Calçadão 
Garibaldi: 00h20min – Supermercado Cairu 

Bento Gonçalves: 00h45min- Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis 
Farroupilha: 1H15min – Estação Rodoviária. 

Caxias do Sul: 1h45min – Em frente ao Posto Sim próximo a Chardonnay 
 


