Orçamento Nº: 546/2017

BENTO GONÇALVES/JANTAR HARMONIZADO

Data: 03/03/2018.
Saída: 18h30min em frente ao Posto Sim (Di Trento) próximo à boate Chardonnay.
Roteiro: Saída em frente ao Posto Sim próximo à boate Chardonay ás 18h30min para viagem com destino à cidade de
Bento Gonçalves, para uma programação especial: O BRINDE DAS ESTRELAS, evento exclusivo que reúne um excelente
jantar com vinhos e espumantes. O que torna o momento especial é a musica ao ar livre em meio aos vinhedos. Os
participantes seram recepcionados com sabragem e uma taça de espumante. Após, visita rápida pela vinícola (Casa de
Pedra,varejo,cantina) e apresentação da historia das famílias. O jantar é uma charmosa degustação, servida no terraço
com vista para os vinhedos, harmonizada com vinhos e espumantes que inclui: Polenta na cumbuca com molho ragu,
Mix de folhas verdes com salame e queijo, Canelone de queijo ao sugo acompanhado de frango envolto em bacon,
Tortinha de sorvete de uva com calda de vinho. Pergolato do vinhedo ao ar livre com musica ao vivo espumantes de
vinhos Lovara.
A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos, conforme data escolhida.

INCLUI:
 Microonibus de turismo totalmente equipado,
 Seguro transporte obrigatório,
 Seguro pessoal assistencial 24hs,
 Visita a cantina Lovara com taxa de visitação e participação no evento exclusivo Brinde das Estrelas com
degustação harmonizada conforme descrito no roteiro,
 Guia de turismo todo o passeio
 Serviço de bordo.
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 170,00 para mínimo de 20 passageiros pagantes.
Seguro de viagem completo opcional. Valor sob consulta.
FORMA DE PAGAMENTO: parcelado com cheque até a data 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 ); 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.
Mais informações e esclarecimentos.
Atenciosamente;
EQUIPE FATHO TURISMO
(54) 3028-3496
www.fathoturismo.com.br

