Orçamento nº: 001/2021

COMPASSOS DA MÉRICA / MÉRICA – OTÁVIO ROCHA VILA COLONIAL E
CAMINHO DOS MIRTILOS

DATA: 20/FEVEREIRO/2021 – sábado.
SAÍDA: 8h00min da manhã em frente ao Posto Sim, próximo a Chardonnay na Rua. Vinte de
Setembro.
Roteiro
Apresentação dos passageiros, para procedimentos de embarque com destino ao interior de Flores da Cunha,
para conhecermos algumas propriedades que compõem o roteiro colonial Compassos da Mérica, Mérica. A
primeira visita será a Casa do Cogumelo, que apresenta visita à propriedade com explanação sobre a
plantação de cogumelos, principalmente da espécie shitake. Ao final dessa visita apresenta-se uma
degustação de antepastos de shitake e vinhos e tempo para compra de produtos de interesse no varejo local.
Nossas visitas prosseguem conhecendo a Colônia Muraro, que abre suas portas para que possamos viver
várias experiências em um único ambiente ao ar livre, em meio à natureza e lindas paisagens das plantações
da família. No local haverá passeio de carretão com degustação de frutas da estação, tempo para
contemplação, e aproveitamento do espaço e trilha do sanguanel. Além da experiência da pisa de uva com
degustação de uvas no parreiral.
Após essa visita saída com destino a Otávio Rocha para almoço colonial italiano que inclui: sopa de capeletti,
saladas, bife a milanesa, queijo frito, polenta, galeto, tortéi, macarrão, ravioli, codeguim e maionese. A
sobremesa é sagu com chantilly. Serviço à mesa com reposição à vontade e o vinho da casa é cortesia.
A tarde é hora de conhecer um pouquinho de Otávio Rocha, sua Praça Regional da Uva e Igreja São Marcos,
e o Chocolate com Arte, que apresenta inúmeras delícias, com fábrica própria oferecer sabores a base do
cacau. As visitas continuam conhecendo externamente o Casarão dos Veronese, principal símbolo
arquitetônico da migração italiana na cidade, e ao varejo da Vinícola Gazzaro, onde poderão adquirir
produtos de interesse. (não inclui degustação) e após ida ao Caminho dos Mirtilos, um lugar maravilhoso,
com produtos de dar água na boca e com uma história incrível de vida. Assim podemos definir a Doces Silber,
uma agroindústria familiar de produção de doces, especialmente à base de Mirtilo, o carro chefe da empresa.
No local vamos realizar um tour pela área verde da propriedade, que contará com a recepção e historia da
família, após 07 pontos de parada, conhecendo entre outros a plantação, onde é contado o processo da
plantação a floração e colheita do mirtilo, as variedades da planta e as curiosidades sobre a mesma, os que
gostam de caminhar podem percorrer a trilha que leva a cascata e gruta da propriedade, com a garantia de
que na volta à visita fica ainda mais gostosa com uma farta degustação de produtos coloniais e a base de
mirtilo e outras frutas. Ao final da visita há possibilidade de compra de produtos de interesse no varejo local.
Ao término dos passeios retorno a Caxias do Sul, diretamente ao mesmo local de embarque.
Fim de nossos serviços! Obrigada! Até o próximo passeio...

INCLUI:















Transporte em veículo de turismo conforme quantidade de passageiros e com as normas de segurança
necessária, álcool gel na entrada do veiculo, aferição de temperatura, uso de mascara obrigatório (cada um
traz a sua);
Seguro transporte obrigatório;
Seguro pessoal assistencial 24h para o dia do passeio;
Ingresso para visita e degustação a Casa do Cogumelo;
Ingresso para visita a Colônia Muraro com passeio de carretão, degustação de frutas da estação, trilha do
sanguanel, tempo de contemplação a propriedade, pisa da uva e degustação de uvas no parreiral;
Almoço colonial italiano conforme descrito, com vinho da casa e sobremesa sagu com chantilly inclusos;
Visita ao varejo da Vinícola Gazzaro;
Visita a Praça regional da Uva, Igreja São Marcos e Chocolate com Arte em Otávio Rocha;
Visita externa ao Casarão dos Veronese e interna conforme disponibilidade;
Ingresso para visita ao caminho dos mirtilos, incluindo a visitação com 07 paradas e maravilhosa degustação
ao final do passeio.
Guia de turismo cadastrada, no Ministério do Turismo todo o passeio;
Serviço de bordo;

INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 225,00 a vista
Ou 03 X R$ 78,00 nos cartões visa ou máster.
INVESTIMENTO PARA CRIANÇAS:
00 a 05 anos R$ 15,00 a vista. Indo no colo.
06 a 10 anos R$ 130,00 a vista. Podendo, conforme quantidade de passageiros ir no colo durante o passeio de carretão.
11 a 12 anos R$ 183,00 a vista.
P.s. conforme estiver a bandeira na cidade de Flores da Cunha, poderá não ocorrer a pisa da uva, ou mesmo ser feita por
grupos familiares apenas.
OBSERVAÇÕES INPORTANTES:
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros pagantes;
- É necessário efetuar reserva com antecedência via telefone, e-mail ou whats. Sujeito à disponibilidade de lugares;
- Para reserva é necessário informar nome completo sem abreviatura e respectivos números de identidade, CPF,
data de nascimento, numero de telefone celular;
- Lugares somente serão reservados mediante reserva e pagamento, conforme disponibilidade no momento do
fechamento;
- Para embarque é necessário apresentar e portar o documento original de identidade e/ou carteira de motorista.
Usar mascara para embarque e durante todo o passeio.
- será aferida temperatura corporal para embarque e será disponibilizado álcool gel.
- Em caso de chuva o passeio será transferido;

Mais informações e reservas
Fatho Turismo
3028-3496 / 99115 6727
fatho@fathoturismo.com.br
www.fathoturismo.com.br

