
 
 

                                                                  Orçamento Nº: 497/ 2019 

 
NATAL SOBRE OS TRILHOS – passeio temático 

 
Um passeio inesquecível! Ótima opção para presentear e viver o clima natalino de uma forma diferente. O passeio 

temático de trem que promete encantar os passageiros da Maria Fumaça. O show acontece em 05 noites entre os meses de 
novembro e dezembro, quando luzes, canções e surpresas despertarão o clima natalino. Durante o passeio na charmosa 
Maria Fumaça, com duração de aproximadamente 1h30min, diversos artistas se apresentam, interagindo e transmitindo 
toda a energia natalina aos passageiros. Na parada em Garibaldi, o brinde será com espumante moscatel acompanhado 

de degustação de comidas típicas ao embalo de muita música. 

DATA: 07/DEZEMBRO/2019.       SAÍDA: 13h30 min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de Setembro. 

ROTEIRO: Saída de Caxias do Sul às 13h30min indo diretamente a Bento Gonçalves para visitação a Cooperativa 
Vinícola Aurora, hoje considerada a maior do Brasil, responsável pela produção de produtos que combinam com 
todos os paladares e ocasiões. No local haverá visita guiada conhecendo um pouco da história da cooperativa e 
também os processos de elaboração de seus produtos além de curiosidades como estatuas dos deuses Bacco e 
Dionisio, o túnel subterrâneo que passa por debaixo da avenida e o corredor das bandeiras. Haverá degustação de 
produtos e possibilidade de compras no varejo local. Visita à cooperativa de artesãos que comercializam os produtos 
artesanais a base de crochê, tricô, palha de trigo, madeira entre outros produzidos pelas famílias. Após ida ao Parque 
Temático Epopéia Italiana, um local mágico onde em forma de teatro é contada a história real de um casal de 
imigrantes Lazáro e Rosa, em ambientes que retratam aspectos da vida na Itália e da viagem para o Brasil. Após ida 
estação de trem, onde haverá apresentações musicais natalinas e faremos os procedimentos de embarque na maria 
fumaça. As 18h30min, saída da Maria Fumaça um charmoso trem de época que percorre os municípios de Bento, 
Garibaldi e Carlos Barbosa, onde o visitante, contará com apresentações especiais natalinas e paradas nas cidades de 
Garibaldi para um brinde com espumante brut ou moscatel e onde será degustação composta por: arroz cremoso 
quatro queijo e chester, massa penne ao molho rústico de tomate, vinho, espumante moscatel e suco de uva. Na 
chegada do trem em Carlos Barbosa a magia do natal, continua com apresentação de musicas e danças. Ao término do 
passeio inicio da viagem de retorno a Caxias.            Fim de nossos serviços! Obrigada e até a próxima viagem!   

*A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos. * 

 
INCLUI:  

 Microônibus ou ônibus de turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Ingresso para passeio de Maria Fumaça temático Natal Sobre os Trilhos com show e degustações de comidas e bebidas,  
 Ingresso para o Parque Temático Epopéia Italiana, 
 Visitação a Vinícola Aurora;  
 Guia de turismo cadastrado no ministério do turismo todo o passeio e serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 280,00 a vista para grupo 20 pagantes.  
Criança de zero a 05 anos R$ 20,00 sem ocupar poltrona 
 
FORMA DE PAGAMENTO:  à vista ou 04 x R$ 74,00 cheque ou cartao. 

 
P.S. O PASSEIO DE MARIA FUMAÇA SAI COM QUALQUER TEMPO.  

Roteiro pode sofrer mudança conforme agendamentos  
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito a disponibilidade de lugares; 
- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de 
nascimento; Endereço;  telefones de contato (fixo e celular); e-mail; 
 
 

 

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 

  
 

 


