
 
 
                                                                                              Orçamento Nº: 488/2019 

  

JARDIM DO AMOR E PARQUE OLIVAS DE GRAMADO 

 
DATA: 19/OUTUBRO/2019.     SAÍDA: 08h00min em frente ao Posto SIM (Di Trento) próximo à boate Chardonnay. 
      

Roteiro: Saída em frente ao Posto Sim próximo à boate Chardonay as 08h00min para viagem com destino Gramado diretamente para 
Jardim do Amor. Inspirado nas belas paisagens da Toscana, o mais novo ponto turístico de Gramado tem o amor como tema. Com 
mais de 30 charmosos cenários para fotos, o “Jardim do Amor” conta a história daquele que é considerado o mais sublime dos 
sentimentos. Paisagismo composto por variadas e coloridas flores e um delicado design arquitetônico marcam cada espaço do novo 
roteiro gramadense, criado especialmente para encantar casais apaixonados e amantes de flores, que podem, ainda, ser 
surpreendidos por uma serenata ao longo do percurso.  
Após visita a uma fábrica/loja de chocolate para visitação e compras. Almoço buffet livre com sobremesa (incluso) sem bebidas. 
Terminada a refeição em horário a combinar saída para visita ao Parque Olivas de Gramado Um lugar espetacular em cima de um 
canyon na Linha Nova – interior da cidade de Gramado. Com uma plantação de mais de 12.000 oliveiras de 06 variedades, surge o 
primeiro azeite de oliva da Serra Gaúcha. No local vamos conhecer o processo de produção do azeite de oliva, a história e seus usos 
gastronômicos e benefícios para a saúde, o visitante poderá degustar os diversos tipos de azeites e azeitonas, acompanhados por um 
guia especializado em Olivocultura e na degustação sensorial do azeite de oliva. Tour Rural passeio de micro-ônibus pela 
propriedade do Olivas que hoje consiste em 153 hectares de terra. Sendo 90 deles área de preservação permanente.  Os olivais com 
mais de 12.000 árvores, Fazendinha completa, tematizada mini com: Mini casa de máquinas, mini horta, mini estufa de flores, mini 
casa do fazendeiro e os nossos célebres mini bichos. Dentre eles temos: mini vaca, mini porco, mini cabra, mini coelho, mini cabrito, 

mini burro. Ao todo 16 espécies de mini - bichinhos para interação. Ao término dessa visita início da viagem de retorno. Chegada 

diretamente ao mesmo local de embarque.                        Fim de nossos serviços! Obrigada e até a próxima da viagem! 
 

A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos, conforme data escolhida. 
 
DICAS DO QUE LEVAR: documento original de identidade ou carteira de motorista. Passageiros que não apresentarem documento 
não poderão embarcar e não terão direito a reembolso. Somente será aceito para embarque documento com foto. Remédios de uso 
pessoal, protetor solar, artigos de higiene pessoal que achar necessário, algum valor em dinheiro para compras de artigos de 
interesse, pagamento de bebidas. 

 
INCLUI:  

 Veículo de turismo em conformidade com o número de passageiros; 
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs p/ derivado de acidentes,  
 Visitação com ingresso Parque Olivas de Gramado, 
 Visitação com ingresso ao Jardim do Amor,  
 Almoço Buffet livre com sobremesa,  
 Guia de turismo Mtur todo o passeio, 
 Serviço de bordo. 
 

Não inclui: bebidas alcóolicas, compras, despesas de cunho pessoal. 
 

INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 190,00 a vista com grupo mínimo de 20 pagantes.    
 
FORMA DE PAGAMENTO: a vista R$ 190,00 ou 04x R$ 50,00 somente com cheque pré-datado. 
 
 

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. 
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.  
 
 
 

Mais informações e reservas; 
Equipe Fatho Turismo 
(54) 3028-3496 /3419-3262 
www.fathoturismo.com.br 

 
 

http://www.fathoturismo.com.br/

