Orçamento Nº: 509/ 2017

NOITE ITALIANA DE ANTÔNIO PRADO – 2018

Dia: 18/ AGOSTO /2018
Local de embarque: Posto Sim a Rua 20 de Setembro próximo à boate Chardonnay.
Horário: 17h30min.
Roteiro: Saída no local indicado acima as 17h30min para viagem com destino a Antônio Prado. Cidade encantadora
conhecida como a cidade mais Italiana do Brasil que apresenta um Patrimônio Histórico e Artístico, constituído por casas
de madeiras e alvenaria, que foram construídas pelos imigrantes italianos. Essas casas foram tombadas pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1989, com 48 edificações localizadas nas principais ruas do centro
da cidade. Antônio Prado tem como ponto forte a cultura herdada dos imigrantes italianos, através das construções, da
gastronomia, do vestuário e do dialeto Vêneto. As manifestações culturais, o dialeto falado diariamente pelos moradores
e o artesanato, fazem parte do dia a dia dos moradores locais, preservando assim, os costumes e os antigos hábitos dos
imigrantes. Na chegada ida para o centro de eventos de Antônio Prado onde acontece a Noite Italiana com o cardápio:
frango a menarosto e a passarinho, polenta frita e brustolada, batata doce, copa, salame, queijo, pão, grostoli, bolo, cuca,
biscoito colonial, merengue, frutas, doces, café, vinho, suco, refrigerante e água. Tudo é servido à vontade e muita
música. Em horário a combinar início da viagem de retorno a Caxias do Sul. Desembarque no mesmo lugar de embarque.
Fim de nossos serviços, obrigada e até a próxima viagem!

O PACOTE INCLUI:








Ônibus ou microonibus de turismo totalmente equipado,
Seguro transporte,
Seguro pessoal assistencial 24hs,
Ingresso para Noite Italiana,
Guia de turismo Mtur toda a viagem,
Serviço de bordo (água mineral, balas, pirulitos, pipocas e biscoito salgado).
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 200,00 para grupo mínimo de 20 pagantes.
FORMA DE PAGAMENTO: parcelado até o dia da viagem.
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.
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

