
 
 

Orçamento Nº 56/2020 

 
DELICIAS DA COLÔNIA - ESTRELA/COLINAS/IMIGRANTE 

 
 
Criado no ano de 2002, no município de Estrela, o ROTEIRO TURÍSTICO DELÍCIAS DA COLÔNIA, no Vale 

do Taquari/RS. Algum tempo depois, foram integrados ao Roteiro, os municípios de Colinas e Imigrante. Hoje o roteiro é 
regional, integrando estes três municípios, onde em aproximadamente 70 km de trajeto, o turista tem a possibilidade de 

visitar empreendimentos diversificados. 
É um Roteiro agradável, recheado de belas paisagens e muita hospitalidade… 

 

DATA: 15/agosto/2020.   HORÁRIO: 07h30min da manhã. 
 

Local de embarque e desembarque: CASA DA CULTURA. 
 

Roteiro: Saída em local a combinar as 07h30min da manhã com destino à cidade de Estrela para visitação ao alambique 
Berwanger, Sirlei Chocolates. Almoço buffet livre. Na cidade de Imigrante a visita é o Cactário Horst, que possui a maior 
variedade de cactos e suculentas da América Latina, ao Convento Franciscano São Boaventura, É todo em pedra grês, que 
é um tipo de pedra comum da região. Local tranquilo rodeado de uma bela paisagem, onde o turista pode conhecer um 
pouco mais da história dos Irmãos Franciscanos e também ter um momento de reflexão além de visitar a Cascata das 
orquídeas, um  local  realmente inspirador e encantador onde o paisagismo cria um ambiente próprio para a realização 
de ensaios fotográficos e passeios em meio a mata nas trilhas que levam a cachoeiras. As flores estão por toda parte! Após 
ida a Colinas com visitação a associação dos Artesãos e Produtores Coloniais. No local também será servido um pequeno 
café da tarde com os seguintes itens: 2 tipos de pães (aipim e milho), 2 tipos de cuca (simples e  recheada doce), rosca, 
calça virada, linguiça, pastel rês, pizza de massa caseira, queijo colonial, torta de bolacha. Já na mesa onde os visitantes 
sentam é colocado: schmier colonial, melado, nata, requeijão, café, leite e suco natural. Haverá guia local em todas as 
cidades mencionadas. Ao término das visitas início da viagem  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 de identidade original (necessária apresentação do documento de identidade na hora do embarque), 
boné ou chapéu, protetor solar, roupa e calçado confortável, repelente para mosquitos, carteirinha de plano de saúde caso possua, 
máquina fotográfica. Algum valor em dinheiro gasto de interesse particular e extra. 

 
 
O PACOTE INCLUI:  
 

 Microonibus e/ou de turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte, seguro pessoal assistencial 24hs,  
 Alambique Berwanger,  
 Sirlei Chocolates,  
 Associação Artesãos e Produtores Coloniais de Colinas,  
 Convento Franciscano São Boaventura,  
 Cactário Horts,  
 almoço em buffet,  
 mini café da tarde na associação dos artesões de Colinas, 
 guia local em todas as cidades, 
 guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo acompanhando todo o trajeto desde a saída de Caxias do Sul,  
 serviço de bordo (água mineral, balas, pirulitos, biscoito salgado, pipoca e torrone). 

 
 
 



 
 

 
 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 230,00 para um grupo mínimo de 20 pagantes. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: a vista ou 03 x R$ 82,00 no cartão. 
 
 

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. 
 
 

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/

