
 
 

Orçamento Nº: 57/2020 

 

PORTO ALEGRE 
HOUSE CAFÉ BISTRÔ E HAPPY HOUR A BORDO DO CISNE BRANCO 

 

 
 

DATA:  03/OUTUBRO/2020.  Saída: 09h00min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de Setembro, próximo a 

Chardonnay. 

 
ROTEIRO: Após procedimentos de embarque saída com destino a Porto Alegre. Na chegada a capital passagem 
panorâmica pelas Arenas do Grêmio e Beira Rio. Após ida ao centro histórico para conhecer a praça da matriz e seus prédios 
históricos entre eles o Palácio Piratini, Casa junta, Forte Apache, Igreja Matriz (interna), Palácio Farroupilha, Solar dos 
Câmaras, palácio da justiça, theatro São Pedro, monumento a Júlio de Castilhos e Leonel Brizola e Biblioteca Pública 
Municipal. Terminada essas visitas ida ao House Café Bistrô, um imponente casarão construído no século XIX que remete 
a quem o visita, a um passado cheio de elegância e bom gosto. O restaurante do local é uma verdadeira pérola em meio a 
um bairro charmoso, com um ambiente diferenciado e uma decoração no estilo vintage, que cativa pela delicadeza dos 
detalhes. O almoço será servido à francesa com entrada, prato principal, sobremesa, refrigerantes e águas com gás e sem 
incluídos. Após ida a Orla do Guaíba para curtir esse lindo e remodelado espaço público aguardando o momento para 
embarque no barco Cisne branco. As 16h30min inicia o happy hour a bordo da mais famosa embarcação fluvial do RS, esse 
passeio conta uma hora e meia de duração, em direção à zona sul da cidade com música ao vivo a bordo, onde é possível 
contemplar o pôr-do-sol. Em caso de mau tempo, a navegação será rumo às ilhas. Ao término deste inicio da viagem de 
retorno a Caxias do Sul. Chegada diretamente ao mesmo local de embarque. 

 
O QUE LEVAR: documento de identidade original (necessária apresentação do documento de identidade na hora do embarque), chapéu, 
protetor solar, roupa e calçado confortável, casaco caso esfrie, carteirinha de plano de saúde caso possua, máquina fotográfica. Algum 
valor em dinheiro gastos de interesse particular e extra. 

 
O PACOTE INCLUI:  

 Microonibus e/ou de turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte, seguro pessoal assistencial 24hs, 
 Passeios panorâmicos pelas Arenas do Grêmio e Beira Rio; 
 Passeio panorâmico pela Praça da Matriz conhecendo os principais prédios públicos, alguns monumentos e a  
 Catedral Metropolitana (internamente); 
 Almoço no House Café Bistrô com entrada, prato principal, sobremesa, refrigerantes, águas com e sem gás; 
 Passeio Happy Hour com Musica ao Vivo no barco Cisne Branco; 
 guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo acompanhando todo o trajeto desde a saída de Caxias do Sul,  
 serviço de bordo. 

 

INVESTIMENTO POR PESSOA:  

R$ 245,00 a vista para um grupo mínimo de 25 pagantes ou 03 vezes de R$ 88,00. 

Crianças de 04 a 05 anos R$ 140,00 a vista ou 03 x R$ 50,00. 

Crianças de 06 a 12 anos ou maiores de 60 anos R$ 225,00 a vista  ou 03 vezes R$ 80,00. 

 

 

 

 



 
 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 

- Confirmação de saída com mínimo de 25 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. 

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; 

Atenciosamente; 
EQUIPE FATHO TURISMO 
(54) 3028-3496 /34 19-3262 
fatho@fathoturismo.com.br 
www.fathoturismo.com.br 

 

 

 
 

 

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

