
 
 

                                                                  Orçamento Nº: 007 /2019 

  

PELOTAS FENADOCE 2019 
 

SAÍDA: 07/JUNHO/2019  RETORNO: 09/JUNHO/2019. 
 

   A Feira Nacional do Doce é o ponto alto do calendário de Pelotas, a maior cidade da região sul do Rio Grande do Sul. 
É um evento anual que promove a cultura doceira da cidade – herança da colonização portuguesa e alemã – e o 
desenvolvimento da região para todo o Brasil.  
 
1º DIA: 07/06 – SEXTA-FEIRA: - CAXIAS DO SUL /PELOTAS : Apresentação dos passageiros as 23h30min em frente à 
Chardonay na Av. 20 de Setembro para embarque em ônibus totalmente equipado para saída com destino a cidade de 
PELOTAS. 
 
2°DIA: 08/06 - SÁBADO: PELOTAS / PIRATINI- Chegada a Pelotas por volta das 07h00min, indo diretamente ao hotel 
para o café da manhã (incluso) hospedagem em quartos duplos e triplos conforme disponibilidade. Ainda pela manhã 
em horário a combinar  saída para Piratini para um city tour temático, passeio que acontece pelas ruas de Piratini que usa como 

cenário seus casarios. A história é contada em três tempos, em ordem não cronológica. Através das encenações mostra-nos a 
Colonização Açoriana, o Modelo Político da Época Revolucionária, a Importância dos Negros na Revolução, a Contribuição dos 
Estrangeiros e o Papel da Mulher na Sociedade. Homenageia-se o ilustre gaúcho Luís Carlos Barbosa Lessa. Todo esse trabalho é 

realizado por pessoas da comunidade Piratinense. Após almoço retorno a Pelotas para visita guiada e com acompanhamento de 
guia local, início do city tour pela cidade, visitando: centro histórico, Catedral A noite livre. 
 
3° DIA: 17/06 - DOMINGO: PELOTAS /CAXIAS DO SUL: Após café da manhã no hotel, desocupação do apartamento 
em horário a combinar ida na Fenadoce almoço (não incluso). Após início da viagem de retorno a Caxias do Sul. Parada 
para jantar (não incluso) em restaurante paradouro.Chegada diretamente ao mesmo local do embarque.  
                                                                                                                                               Fim de Nossos Serviços, obrigada e até a próxima viagem!! 

 
 “A ordem dos passeios poderá ser alterada em função de agendamentos, caso fortuito e/ou força maior ou melhor aproveitamento dos 

mesmos.” 

 
O PACOTE INCLUI:  
 Ônibus turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,  
 01 pernoite no Hotel em Pelotas 
 02 cafés da manhã,  
 Ingressos para entradas em todos os pontos mencionados no roteiro, 
 Ingresso na fenadoce,  
 City tour com guia local;  
 Guia de turismo cadastrada (o) no Ministério do Turismo toda a viagem;  
 Serviço de bordo (salgados, doces, balas, bombons, pirulitos, pipocas, biscoitos, água mineral e refrigerante) 
 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO /TRIPLO: R$ 842,00 para grupo mínimo de 20 pagantes. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: a vista ou em 05 vezes iguais de R$ 177,00.  
 
Não inclui: bebidas nas refeições, refeições não mencionadas, gastos extras de natureza pessoal: telefonemas, frigobar, 
passeios opcionais, compras, gorjetas e tudo que não estiver mencionado no item o pacote inclui. 
 
Obs.: 1) As diárias na rede hoteleira iniciam às 12h terminando às 12h do dia seguinte.  2) Excepcionalmente e conforme 
disponibilidade de apartamentos, a hospedagem poderá ocorrer antes do início da diária. 3) Para melhor andamento da 
viagem a ordem dos passeios poderá ser alterada.  4) Disponibilidade de vagas para esta viagem está sujeita a alteração 
sem prévio aviso, consulte-nos.                                                          
 
P.s. lugar no ônibus reservado mediante pagamento e por ordem de inscrição. A inscrição somente é confirmada 
mediante pagamento. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- A empresa faz contrato individual com passageiros contendo informações como: nome completo, RG, CPF, data de 
nascimento, endereço e telefones de contato. 
 - É necessária cópia do documento de identidade para ser anexada ao contrato; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro ou depósito bancário); parcelamento com cheques pré-datados. 
- os lugares de poltronas são reservados conforme confirmação do pacote.  
- Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes. 

 


