
 
 
                                                Orçamento Nº: 490/2019. 
 

NOVA ROMA COM CASA SUECA   

    DATA: 07/09/2019.     SAÍDA: 07h30min em frente ao posto SIM na rua Vinte de Setembro 

Roteiro: Saída de Caxias do Sul as 07h30min indo diretamente a cidade de Nova Roma do Sul Cercado pelos Rios das Antas e da Prata, 
com vales profundos, as terras de Nova Roma, passaram a ser colonizadas a partir de 1880 por imigrantes poloneses, suecos, e russos. 
Inicio do city tour conhecendo o centro histórico, Monumento ao Papa João Paulo II, visita a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e a uma 
vinícola familiar. Após ida para o Almoço Buffet livre. Em horário a combinar com guia  saída para Linha Jansen 2º distrito de 
Farroupilha para visitação A Casa da Cultura Sueca ou Svenska Kulturhuset funciona numa antiga fábrica de cordas de linho, 
atividade trazida da Suécia em 1890 pelos imigrantes suecos e pertencente à família Bohm. O espaço foi aberto em 2008, com o objetivo 
de divulgar as manifestações culturais dos imigrantes suecos, através do folclore, gastronomia, religiosidade, arquitetura, processos 
produtivos tradicionais, artesanato entre outros. A Casa dispõe do Museu do Linho, que mostra todo o processo, desde a semeadura 
até a fiação, pelo modo artesanal e a exposição de objetos, utensílios, registros históricos e outros, que contam a história da imigração 
ao final da visita sera servido um café com receitas suecas.  Terminada as visitas início da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada 
diretamente em frente ao mesmo local de embarque. 

 
O QUE LEVAR: identidade e/ou carteira de motorista original. Boné, protetor solar, roupa e calçado confortável, carteirinha do plano 
de saúde caso possua. Cd’s / DVDs ou pen drive de interesse para colocar no ônibus. Uma toalha de rosto. Maquina fotográfica. 
Algum valor em dinheiro para despesas extras como compra de lembrancinhas, erva-mate entre outros. Remédios de uso pessoal 
inclusive p/ casos de enjôo. Artigos de higiene que achar necessário. 
 

 
INCLUI:  
 

Ônibus de turismo totalmente equipado,  
✓ Seguro transporte obrigatório,  
✓ Seguro pessoal assistencial, 
✓ Almoço buffet livre com grelhados e sobremesa (não inclui bebidas),  
✓ City tour em Nova Roma do Sul 
✓ Visitação com ingresso a Casa Sueca e Museu do Linho, 
✓ Café da tarde, 
✓ Guia de turismo Mtur todo o passeio, 
✓ Serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA:  R$ 200,00. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: a vista R$ 200,00 ou 04 vezes de R$ 53,00 no cheque 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. 
- 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. 
 
 


