CASA BONA E MARIA FUMAÇA COM EPOPEIA ITALIANA “EU SOU DAQUI”
Promocional para moradores da região Uva e Vinho.

DATA: 25/OUTUBRO/2020

SAÍDA: 07h30min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de Setembro.

Saída de Caxias do Sul, com destino ao centro de Bento de Gonçalves, para embarque na Maria Fumaça. É hora de
voltar no tempo passeando com um charmoso trem de época que percorre os municípios de Bento, Garibaldi e Carlos Barbosa,
onde o visitante, conta com paradas para degustações e apresentações a bordo.
Terminada essa visita passagem panorâmica (dentro do veiculo) pelos Caminhos de Pedra, o roteiro criado para
preservar a historia e a tradição dos imigrantes italianos através da conservação das casas de pedra e de madeira construídas por
eles e que hoje abrigam as mais diversas atividades buscando proporcionar aos visitantes lindas experiências. Entre as casas estão:
a casa da erva mate, a casa da ovelha, casa das massas, casa da tecelagem, moinho colonial entre outros. Visitaremos a Casa das
Cucas Vitiaceri, que dispõe de uma arquitetura em madeira típica da região. O amplo porão da casa abriga o varejo do
empreendimento, onde é possível desfrutar dos saborosos produtos coloniais. Além das tradicionais cucas recheadas, a casa
oferece ainda espumantes, vinhos e sucos de uva. Por volta da 13h15min ida ao restaurante para almoço buffet livre (incluso).
A tarde é hora de visitar o Parque Temático Epopéia Italiana, um local mágico onde em forma de teatro é contada a
história real de um casal de imigrantes em ambientes que retratam aspectos da vida na Itália e da viagem para o Brasil. São 09
cenários totalmente interativos, que proporcionam ao visitante uma volta às origens. Após ida ao interior de Farroupilha para
visitação a Casa Bona, localizada dentre plantações de pêssegos e uvas encontra-se mais que uma construção das antigas casas de
pedra. Além da casa principal, ainda há um segundo depósito e a estrebaria. Tudo isso enfeitado por uma bela cascata que fica ao
fundo da propriedade. “Água gelada”, mas linda. A construção é de 1888. Já serviu de cenário para minisséries e filmes. A família
recebe com o maior prazer e acompanham a visita na casa e arredores contando causos que já se passaram no local. No local será
feito um passeio de carreta e também um pequeno lanche com algumas delicias da cozinha italiana como: café, chá, biscoito,
grôstoli e bolo.
Ao término dessa visita inicio da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada diretamente ao mesmo local de
embarque.
Fim de nossos serviços! Obrigada e até o próximo passeio...
O QUE LEVAR: documento original informado, sendo aceito identidade e/ou carteira de motorista, comprovante de endereço, carteira do plano
de saúde caso possua, remédios de uso pessoal, telefone celular e ou maquina fotográfica, algum valor em dinheiro para bebidas e compras de
interesse. Estes e demais itens de carácter e uso pessoal estarão sob a responsabilidade de cada passageiro.

INCLUI:
 Micro ônibus ou ônibus de turismo totalmente equipado, com todos os protocolos de higiene e capacidade conforme
bandeira vigente no período,
 Seguro transporte obrigatório,
 Seguro pessoal assistencial 24h c/ cobertura dentro e fora do veiculo;
 Ingresso para passeio de Maria Fumaça,
 Ingresso para o Parque Temático Epopéia Italiana,
 Almoço buffet livre com sobremesa (não inclui bebida),
 Visitação panorâmica ao Roteiro Turístico Caminhos de Pedra com visita a casa das cucas Vitiaceri;
 Ingresso para visita a Casa Bona;
 Lanche conforme descrito e passeio de carreta na Casa Bona;
 Guia de turismo cadastrado no ministério do turismo todo o passeio;
 Serviço de bordo.
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 205,00 a vista ou 04 x R$ 54,00.
Criança de 00 a 03 anos sem ocupar poltrona no transporte e na Maria Fumaça – gratuito.
04 a 05 anos sem ocupar poltrona – R$ 60,00
06 anos a 08 anos R$ 198,00.
A partir de 09 anos valor integral.
Valores promocionais passeio “EU SOU DAQUI” com obrigatoriedade de apresentação de comprovante de endereço. A não
apresentação do mesmo torna o valor para passeio de maria fumaça e epopeia italiana integral e exime a Fatho Turismo do
pagamento dessa diferença.

P.S. O PASSEIO DE MARIA FUMAÇA SAI COM QUALQUER TEMPO. Em caso de chuva o passeio a Casa Bona pode ser substituído pela casa
Sueca em virtude da dificuldade de acesso ao local. A ordem dos passeios poderá ser alterada por motivo de força maior e/ou melhor
aproveitamento dos mesmos.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original e comprovante de endereço; Máscara e máscaras sobressalentes;
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone (54) 30283496 /991156727, e-mail (fatho@fathoturismo.com.br) 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;

