
 
 

                                                                           Orçamento Nº: 499/2017 

BENTO MULHER ! 

Programação especial e comemorativa ao Dia Internacional da Mulher!  

DATA: 10/MARÇO/2018.    SAÍDA: 08h00min em frente ao Posto SIM (Di Trento) próximo à boate 
Chardonnay. 

ROTEIRO: Saída de Caxias as 08h00min com destino a cidade de Bento Gonçalves, diretamente no Vale dos Vinhedos, 
onde espaldeiras e latadas bordam com o colorido dos plátanos, belas paisagens nesse vale que transborda de aromas e 
sabores. Localizado entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, com 81,123 km², é a 1ª 
região do Brasil a obter indicação de procedência de vinhos, exibindo o selo de controle em vinhos e espumantes 
elaborados pelas 31 vinícolas associadas na Aprovale. Visita a uma vinícola e a varejo da Dolcetto do Vale além doce 
meio mousse meio sorvete que eles produzem encontramos no varejo molhos e massas após Visita ao varejo Casa de 
Madeira para conhecer os produtos elaborados como geleias, sucos de uva e creme de Balsâmicos. Em seguida almoço 
no Giordani Gastronomia Cultural onde será servido cardápio entradas de frios, pão colonial, sopa de cappeleti, salada 
de folhas, salada de batata, radicci com bacon, arroz branco, espaguete ao sugo, macarrão ao molho branco, espaguete 
alho e óleo, talharim de espinafre, tortei com molho de frango, espaguete á carbonara, macarrão ao molho de vinho, 
nhoque à bolonhesa, galeto, contelinha suína, picanha e sobremesa. Em horário a combinar com o guia Visitação a 
cervejaria Leopoldina cerveja artesanal que pertence ao grupo Valduga. Após ida para Garibaldi no hotel Casacurta 
onde será servido chá da tarde onde será servido Água aromatizada Chá de Maça Chocolate quente Suco de uva Mini 
churros Bolo de frutas  Torta de banana Banoffee Pari-Brest Torta de maracujá com chocolate Torta de Nozes  Torta de 
frutas Cheesecake  Quiche Lorraine  Strudel de Maça  Grostoli Empada de frango  Folhados salgados Torta Fria  Queijo 
cortado em cubos, salame e copa Pães Cuca Cuca cremosa Geléias: figada, laranja, nata após início da viagem de retorno 
a Caxias do Sul. Chegada diretamente ao mesmo local de embarque. 
 

A ordem das visitas poderá ser alterada conforme agendamentos conseguidos para o dia desejado para visita a exposição. 
 

INCLUI:  ônibus de turismo; Seguro transporte obrigatório; Seguro pessoal assistencial 24hs p/ derivado de acidentes 
c/ cobertura dentro e fora do veículo; Visita a vinícola; Varejo Casa de Madeira e Dolcetto do Vale; Visitação com 
degustação na Cervejaria Leopoldina, Almoço no Giordani Gastronomia; Chá da tarde no hotel Casacurta; Guia de 
turismo cadastrado no Ministério do Turismo todo o passeio e Serviço de bordo. 

 

INVESTIMENTO POR PESSOA:   R$ 245,00 a vista  ou 02 vezes R$ 130,00; 
      
       
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. 
 
DICAS DO QUE LEVAR: documento original de identidade ou carteira de motorista. Passageiros que não apresentarem 
documento não poderão embarcar e não terão direito a reembolso. Somente será aceito para embarque documento com foto. 
Remédios de uso pessoal, protetor solar, artigos de higiene pessoal que achar necessário, algum valor em dinheiro para compras de 
artigos de interesse, pagamento de bebidas. 
 
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 

 

 
 

 
 

http://www.fathoturismo.com.br/

