
 

 

 

 
                             Orçamento Nº: 004/2019 

 
 

EEESSSPPPEEETTTÁÁÁCCCUUULLLOOO   UUUMMM   PPPAAANNNOOORRRAAAMMMAAA   VVVIIISSSTTTOOO   DDDAAA   PPPOOONNNTTTEEE   

   
Dia: 07/FEVEREIRO/2019            Saída: 18h00min em frente ao Posto Sim próximo a Chardonnay. 

   
Um Panorama Visto da Ponte é uma peça de Arthur Miller, sua versão definitiva foi encenada pela 
primeira vez em Outubro de 1956, no West End, sob a direção de Peter Brook. Atualmente em 

cartaz, esta nova versão brasileira da peça conta com a direção de Zé Henrique de Paula, assim 
como Rodrigo Lombardi e Sergio Mamberti liderando um grande elenco. A história da peça é 
narrada por Alfieri, um imigrante italiano que havia chegado aos Estados Unidos muitos anos 
antes da narrativa começar e, assim, já havia se estabelecido como advogado. Alfieri faz as vezes de 
um coro em uma estrutura dramática épica; ao comentar a ação, ele funciona como uma ponte 
entre a cultura italiana e a cultura estadunidense. 
 

ROTEIRO: 
 

Embarque às 18h00min em frente ao Posto Sim, próximo a Chardonnay na Rua 20 de Setembro 
para saída com destino à cidade de Novo Hamburgo diretamente ao teatro da Feevale para o 
Espetáculo.  Início previsto para as 21h00 com duração média de 1h30 min. Ao término deste início 
da viagem de retorno a Caxias do Sul.   Fim de Nossos serviços, obrigada e até o próximo passeio! 

 
O PACOTE INCLUI:  
 

 Veículo de turismo,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Ingresso para o espetáculo setor plateia baixa,  
 Guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo 
 Serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA À VISTA: Inteira 2 vezes R$ 105,00. 

            Meia-entrada 2 vezes R$ 68,00. 
            A vista 5% desconto 

É oferecida meia-entrada (50% do valor do ingresso) para estudantes que apresentarem carteirinha 
estudantil, idosos (acima de 60 anos), doadores regulares de sangue e cadeirantes. Serão disponibilizados 

40% da capacidade de cada setor para os beneficiados com meia-entrada. 
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Obs. Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros. 
- Para reserva é necessário informar nome completo e respectivos números de identidade, CPF, data de nascimento, 
telefone e  
e-mail, A reserva  tem duração de 24hs e somente é confirmada mediante pagamento; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- Os lugares no transporte ou seja poltronas são reservados por ordem de inscrição mediante pagamento.  
- Desembarque diretamente no mesmo local de embarque. 

 
 

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

