
 
 

                                                                           Orçamento Nº: 03/2020 

 
MULHERES MARAVILHOSAS! COM CHÁ DA TARDE NO SAINT ANDREWS 

 

 
DATA: 08/NOVEMBRO/2020.       SAÍDA: 12h300min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de 

Setembro. 
 

ROTEIRO: Saída de Caxias às 12h30min em frente ao posto SIM próximo a Chardonay na Rua 20 de Setembro com 
destino a Gramado e Canela.  

Na chegada ida diretamente ao Museu Egípcio que apresenta uma visão ampla da história egípcia, com 
mais de três milênios de civilização. Através de seu acervo com mais de 400 peças, o museu procura mostrar uma 
realidade no Brasil, que ficou durante milhares de anos escondida no meio das ruinas, sepultada nas areias, esquecida 
nas velhas inscrições que ninguém, até dois séculos atrás, sabia traduzir.  

Após ida ao Le Jardim Parque de Lavandas. Inaugurado em 2006 e localizado em uma área de 4ha conta 
com diversas espécies exóticas  e espécies inéditas de lavandas no Brasil, apresentando aos seus visitantes além de um 
belíssimo e ornamentado jardim, uma loja temática, estufas com produção de flores e um bistrô. O parque também se 
dedica a divulgação da lavanda e seus benefícios terapêuticos, ornamentais e culinários, atuando na valorização de 
jardins naturais, fomentando sua cultura, técnicas e artes a eles relacionadas. Ao término dessa visita saída em direção 
ao hotel Catelo Saint Andrews. 

Exclusividade, sofisticação e requinte reunidos em um empreendimento com arquitetura inspirada nos 
castelos europeus. Único exclusive house do Brasil,  onde será servido chá da tarde  estilo Inglês tendo como cardápio: 
variedade de chás, café, leite e chocolate, Open faced sanduiche de salmão, cornichon e pasta de dill, Finger sandwiche, 
Folhado de peru e gruyere, quiche de champignons, brioche e geléia da casa, mignardises, croque madame de presunto 
San Daniele, emmental e ovo trufado, crepe suflê chocola-passion do Chef (Crepe suflê recheado com chocolate e calda 
de maracujá). Ao término da visita retorno a Caxias do Sul, diretamente ao mesmo local de embarque. 
 

A ordem das visitas poderá ser alterada conforme agendamentos conseguidos para o dia desejado para visita a exposição. 
 
INCLUI:  

 Veiculo de turismo em conformidade com o numero de passageiros;  
 Seguro transporte obrigatório;  
 Seguro pessoal assistencial 24hs p/ derivado de acidentes c/ cobertura dentro e fora do veículo;   
 Visitação com ingresso ao Museu Egípcio,  
 Visitação ao Le jardim Parque de Lavandas; 
 Chá da tarde no hotel Saint Andrews,  
 Guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo todo o passeio, 
 Serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA:  R$ 265,00 a vista  ou em até 04 vezes de R$ 70,00 com cheques pré-datados ou cartão de credito. 
           
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; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro ou depósito bancário); parcelamento com cheques pré-datados ou cartão de credito. 
 
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. 

 
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/

