
 

        Orçamento Nº: 11/2019 
 

VILA FLORES E SEU FILÓ ITALIANO  
 

DATA: 23/NOVEMBRO/2019     Embarque: 13h00min em frente ao Posto SIM Chardonnay 20 de Setembro. 

 

ROTEIRO: Vila Flores ficava a beira do caminho dos tropeiros que transportavam seu gado para Lagoa Vermelha, que tinha como ponto 
de referência um velho pinheiro que pegou fogo em uma queimada. Emancipada de Veranópolis sua população hoje é formada 
basicamente por descendentes de imigrantes italianos e sua economia volta-se para a agricultura e pecuária, cerâmicas produtoras de 
tijolos e metalúrgicas. Um pequeno lugar que nascei dos princípios da hospitalidade, nosso passeio começa com uma visita a Vila do Pão 
um casarão histórico de arquitetura colonial italiana que apresenta cardápios das culturas: italiana, polonesa e alemã, onde são 
comercializados produtos artesanais como biscoitos, pães, cucas, bolos e produtos coloniais e onde também é possível encontrar os 
famosos “pães gigantes”. A próxima visita é a Cantina do Frei Fabiano conhecendo um pouco sobre como é produzido o famoso vinho 
canônico servido em várias dioceses pelo país. Após ida a um ateliê de cerâmica que proporciona uma vivencia única. No local é 
percorrido um roteiro com 08 paradas incluindo um relógio medicinal, contação de lendas e histórias e simpatias, degustação de chás, 
religiosidade, argila. Ao anoitecer do dia é hora de participar de um filó. A palavra filó origina-se do trabalho artesanal de fiação que as 
mulheres faziam nos encontros, o filó era a maneira encontrada pelos imigrantes italianos para juntos passarem horas alegres e 
descontraídas, após uma jornada de trabalho. No local a recepção é feita à luz de lampiões e os passageiros introduzidos num ambiente 
previamente preparado onde irão sentir-se à vontade, interagindo e convivendo com o grupo de filó, participando de todos os 
momentos. O filó realizado, atualmente, é um momento de oração, cultura, diversão, emoção, além de uma volta ao passado, trazendo 
para o presente uma história de vida que não podemos esquecer, pois o que temos hoje foi graças ao trabalho, persistência e o acreditar 
daquela gente que foi jogada numa terra desconhecida. O cardápio inclui entre outras delicias: pães, polenta, salame frito, molho de 
frango e guisado, cuca, pasteis, canudinho com creme de laranja, crôstoli, cucas, chimias, queijo, biscoito e 03 tipos de bolo, 03 tipos de 
vinho, 02 tipos de suco natural, pinhão na chapa, chá de maça, cafezinho. Ao término deste início da viagem de retorno a Caxias do Sul. 
Chegada diretamente ao mesmo local de embarque. 
 

O QUE LEVAR: documento original de identidade. Carteira do plano de saúde caso possua, remédios de uso pessoal e artigos de higiene pessoal que 
achar necessário, algum valor em dinheiro para compras de lembrancinhas se for de interesse. 

 
PACOTE INCLUI:  

 Micro ou ônibus de turismo,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,  
 Oficina de cerâmica e demais visitas no local, 
 Visita á vila do Pão; 
 Visita á cantina do Frei Fabiano sem degustação; 
 Filó italiano com cardápio e atividades conforme descrito no roteiro,  
 Guia de turismo Mtur todo o passeio, 
 Serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 224,00 a vista 
FORMA DE PAGAMENTO: 04 x de R$ 60,00 com cheques pre datados ou cartão de credito 
 
NÃO INCLUI: remédios de uso pessoal e tudo que não estiver mencionado no item acima. 

 
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); parcelamento com cheques pré-datados ou cartão. 

- os lugares de poltronas são reservados conforme confirmação do pacote.  
Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes. 

 
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. 
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