Orçamento Nº 548/2017.

PAIXÃO DE CRISTO / IMIGRANTE –RS
DATA: 24/MARÇO/2018
SAÍDA: Em frente ao Posto Sim Chardonnay na Rua 20 de Setembro. Horário 13h00min.

ROTEIRO: Saída de Caxias do Sul às 13h00min em frente ao Posto SIM (Chardonnay) na rua 20 de Setembro com destino a
cidade de Imigrante, indo diretamente para cactário Host o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. São
mais de mil espécies de cactos e suculentas, de diferentes gêneros do Estado, do Brasil e do mundo. Após ida ao Convento
Franciscano São Boaventura construído em pedra de areia na década de 1940 onde é apresentado o espetáculo Paixão de
Cristo tradicional apresentação conta com a participação de 60 atores voluntários da comunidade. O espetáculo começa às
20h30min com duração de 1h30min após retorno a Caxias do Sul diretamente ao mesmo local de embarque.
Fim de nossos serviços!Obrigada e até a próxima viagem!

O QUE LEVAR: documento original de identidade. Carteira de plano de saúde, caso possua. roupas confortáveis, boné,
protetor solar, repelente, cadeira de praia e/ou outra para sentar, pois o espetáculo não possui arquibancadas, lanche mais
reforçado, uma garrafinha de água, remédios de uso pessoal, algum valor em dinheiro para compras de lembrancinhas e
bebidas. Estes e demais itens de caráter e uso pessoal estarão sob a responsabilidade de cada passageiro.









O PACOTE INCLUI:
Transporte em veículo de turismo,
Seguro transporte obrigatório,
Seguro pesoal assitencial 24hs,
Visita ao cactário,
Espetáculo Paixão de Cristo,
Guia de turismo credenciado MTUR;
Serviço de bordo.
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 70,00 para mínimo de 20 pagantes.
FORMA DE PAGANIENTO: parcelado até a data da viagem.
OBSERVAÇÔES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:

Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros.
Lugares no transporte marcados mediante confirmação.
Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original;
Necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site.
Sujeito a disponibilidade de lugares;
Documentos necessários para a reserve 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 reservas;
Equipe Fatho Turismo (54) 3028-3496 /3419-3262 www.fathoturismo.com.br

