
 
 

Orçamento Nº: 258/2022 

  

VACARIA COM vinÍcola campestre / RAR / FAZENDA DO SOCORRO COM PIQUENIQUE 

 
DATA: 19/NOVEMBRO/2022.      SAÍDA: 07h00min em frente ao Posto SIM (Di Trento) próximo à boate Chardonnay. 

 
Roteiro: Saída em frente ao Posto Sim próximo à boate Chardonay as 07h00min para viagem com destino Vacaria. Na chegada visita 
a vinícola Campestre uma verdadeira surpresa para quem curte enoturismo. A vinícola produz rótulos famosos como os vinhos finos 
Zanotto e os vinhos de mesa Pérgola e tem uma das melhores estruturas de enoturismo do RS. Inspirada nas grandes vinícolas 
europeias, a Campestre tem uma área extensa para caminhada entre os vinhedos. O programa começa justamente pelas plantações de 
uvas, que se transformam em cada estação do ano. Um pequeno galpão, ao lado do prédio principal, exibe relíquias antigas que 
contam parte da história dos Campos de Cima da Serra. Na vinícola dois prédios se destacam: o principal que abrigava no passado 
um famoso frigorífico, o Friva. E, mais ao lado, o antigo casarão que antes era ocupado pelo proprietário do frigorífico. Entrando no 
prédio principal da Campestre, faremos uma verdadeira viagem ao tempo. A primeira parada é na moderna área de vinificação. Em 
seguida, partimos para um museu que conta a história do frigorífico Friva. O local manteve parte do estilo original e traz objetos 
como máquinas de escrever, registradoras e facas utilizadas no trabalho. Quando partimos para as caves, encontramos novamente a 
modernidade. É lá que centenas de garrafas de vinho descansam e se desenvolvem.  Na programação visitamos as caves 
subterrânea (onde os vinhos são envelhecidos antes de ir ao mercado) e aérea (onde os vinhos são amadurecidos em barricas de 
carvalho). Seremos agraciados com uma taça para degustação de alguns rótulos produzidos no local além de uma pequena 
degustação de produtos. Ao final da visita tempo para compra de produtos de interesse. Sendo parte do valor do ingresso revertido 
como credito. Após almoço no restaurante da vinícola, incluindo o seguinte cardápio: couvert com pães artesanais grelhados na 
manteiga, copa, queijo amanteigado temperado com azeite e orégano, polenta frita e salada da estação. Entrada: sopa de agnoline 
com brodo de carne lessa, pratos principais: risoto com tiras de filé mignon e spagahetti grano duro al pesto com acompanhamento 
de costela suína assada. Sobremesa: sagu ao vinho com creme de baunilha. (o cardápio poderá sofrer alterações). 
A tarde visita à loja Spaccio RAR que é conhecida e reconhecida pela qualidade de seus produtos especialmente por seus queijos e 
vinhos e azeites contendo em seu portfólio de produtos mais de 450 itens. Passando também por massas, molhos, temperos doces e 
até biscoitos. Após ida a Fazenda do Socorro, um patrimônio do município de Vacaria, a fazenda mais antiga da região, tendo sido na 
época de seu auge, uma das mais importantes do Rio Grande do Sul, tempo que os paulistas de Sorocaba vinham aos campos da 
Vacaria para comprar gado para levar a Minas Gerais. A fazenda tem sua origem no século XVIII, a maior parte dos prédios foram 
erguidos por volta de 1770, na época foi muito importante na economia gaúcha. Tempo para visitação a fazenda. Piquenique Após 
retorno com o trem para a estação de Vacaria. Inicio do retorno a Caxias do Sul. Chegada diretamente ao mesmo local de embarque.
                                  Fim de nossos serviços! Obrigada e até a próxima da viagem! 

 
A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos, conforme data escolhida. 

 
INCLUI:  

 Veículo de turismo em conformidade com o número de passageiros; 
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs p/ derivado de acidentes,  
 Visitação vinícola Campestre com degustação, incluindo uma taça e parte do valor do ingresso revertido para compras de 

interesse no varejo local.  
 Almoço no restaurante da Vinícola Campestre conforme descrito; 
 Taxa para visitação a Fazenda do Socorro, 
 Cesta de piquenique na Fazenda do Socorro para 03 ou 06 pessoas; 
 Visitação a loja Spaccio RAR,  
 Guia de turismo Mtur todo o passeio, 
 Serviço de bordo; 

Não inclui: bebidas alcoólicas, compras, despesas de cunho pessoal. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 375,00 a vista em dinheiro, pix, transferência ou cheque. 
R$ 388,00 a vista nos cartões de crédito ou débito visa ou máster. 
ou entrada de R$ 100,00 + 04 vezes iguais de R$ 100,00 nos cartões visa ou máster (total R$ 400,00) 
Crianças de 00 a 05 anos no colo R$ 50,00 
06 a 07 anos – R$ 260,00 a vista. 
08 a 10 anos – R$ 305,00 a vista. 

   
VAGAS LIMITADAS. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Obs. Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros. 
- Para reserva é necessário informar nome completo e respectivos números de identidade, CPF, data de nascimento, telefone e  
e-mail, A reserva  tem duração de 24hs e somente é confirmada mediante pagamento; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; Usar máscara e portar mascaras em quantidade suficiente 
para o dia. 
- Os lugares no transporte ou seja poltronas são reservados por ordem de inscrição mediante pagamento.  
- Desembarque diretamente no mesmo local de embarque.  


