
 
 

Flores / vinhos e vivÊncia no caminho dos mirtilos 

Passeio realizado em Ônibus da dÈcada de 50 

 
 

DATA: 21/NOVEMBRO/2021 – domingo 
 
SAÍDA: 7h45min da manhã em frente ao Posto Sim próximo a Chardonnay. 

 
Roteiro 

 
Apresentação dos passageiros, para procedimentos de embarque com destino a Flores da Cunha, diretamente ao 
Parque da Vindima, para conhecermos o monumento ao Galo, cuja história está ligada ao imaginário popular dando a 
Flores da Cunha a alcunha de “Terra do Galo”, no local também há o letreiro da cidade e a Escola de Gastronomia da 
UCS, terceira escola no mundo com a metodologia ICIF que sedia o restaurante Dolci Itália. Após ida a Praça da 
Bandeira para visitação a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, uma das igrejas mais antigas do estado no estilo gótico. O 
altar-mor é procedente da Itália. Composto por três nichos. Após passagem panorâmica (dentro do ônibus) pelo 
Castelinho Castelan, localizado no centro da cidade e inspirado em construções medievais europeias, o castelo é um 
verdadeiro ícone da cidade. Após ida o vinícola Monte Reale, onde teremos uma visita guiada conhecendo os 
processos de elaboração dos vinhos, a evolução nas formas de estocagem, o amadurecimento nos barris de carvalho e 
a magia da cave subterrânea, assim como o envelhecimento dos vinhos nas garrafas. Os produtos da vinícola são 
elaborados através de um rigoroso controle na produção das uvas, aliado a um moderno processo de elaboração e 
qualidade inigualável com reconhecimento em âmbito nacional à visita é seguida pela degustação de pelo menos 04 
rótulos dos vinhos, espumantes e chopes ali produzidos. 
Após essa visita saída com destino a Otávio Rocha para almoço colonial italiano que inclui: sopa de capeletti, saladas, 
bife a milanesa, queijo frito, polenta, galeto, tortéi, macarrão, ravioli, codeguim e maionese. A sobremesa é sagu com 
chantilly. Serviço à mesa com reposição à vontade e o vinho da casa é cortesia. 
A tarde é hora de conhecer um pouquinho de Otávio Rocha, sua Praça Regional da Uva e Igreja São Marcos, e o 
Chocolate com Arte, que apresenta inúmeras delícias, com fábrica própria oferecer sabores à base do cacau. As visitas 
continuam conhecendo o Caminho dos Mirtilos, um lugar bucólico, com produtos de dar água na boca e com uma 
história incrível de vida. Assim podemos definir a Doces Silber, uma agroindústria familiar de produção de doces, 
especialmente à base de Mirtilo, o carro chefe da empresa. No local vamos realizar uma vivência única pela área verde 
da propriedade, que contará com a recepção e historia da família, após 07 pontos de parada, conhecendo entre outros 
a plantação, onde é contado o processo da plantação a floração e colheita do mirtilo, as variedades da planta e as 
curiosidades sobre a mesma, esse momento será intermediado por uma terapeuta renascedora que também fará uma 
mediação com técnicas de relaxamento e respiração.  
Para os que gostam de caminhar há possibilidade de percorrer a trilha que leva a cascata e gruta da propriedade, com 
a garantia de que na volta à visita fica ainda mais gostosa com uma farta degustação de produtos coloniais e a base de 
mirtilo e outras frutas (sucos, bolos, croaissans, mirtilos, pães, geleias). A partir das 16h00 haverá apresentação de 
música ao vivo e tempo para contemplação e descanso no local. Ao final da visita há possibilidade de compra de 
produtos de interesse no varejo local. Ao término dos passeios por volta das 18h00min retorno a Caxias do Sul, 

diretamente ao mesmo local de embarque.          Fim de nossos serviços! Obrigada! Até o próximo passeio... 
 

INCLUI: 
 Transporte em veículo de turismo microonibus ou ônibus conforme quantidade de passageiros; 
 Seguro transporte obrigatório; 
 Seguro pessoal assistencial 24h para derivado de acidentes com cobertura dentro e fora do passeio; 
 Visitas mencionadas no roteiro: parque da Vindima, galo, praça da Bandeira, Igreja Nossa Sra. de Lourdes e 

Castelinho Castelan; 
 Ingresso para visita monitorada com degustação a Vinícola Monte Reale; 
 Almoço colonial italiano conforme descrito, com vinho da casa e sobremesa sagu com chantilly inclusos; 
 Visita a Praça regional da Uva, Igreja São Marcos e Chocolate com Arte em Otávio Rocha; 



 
 

 Ingresso para visita ao caminho dos mirtilos, incluindo a Vivência com 07 paradas, colheita intermediada por 
terapeuta Renascedora, música ao vivo e degustação (mencionada) ao final do passeio. 

 Guia de turismo cadastrada, no Ministério do Turismo todo o passeio; 
 Serviço de bordo; 
 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 230,00 a vista em dinheiro /cheque/pix ou transferência 
R$ 238,00 a vista no débito ou crédito visa ou master 
Entrada + 02 X R$ 83,00 (totalizando R$ 249,00) 

 
INVESTIMENTO PARA CRIANÇAS: 
00 a 05 anos no colo R$ 15,00. 
06 a 10 anos R$ 180,00 a vista em dinheiro /cheque/pix ou transferência. Ou R$ 187,00 a vista no débito ou crédito visa ou 
máster ou entrada + 02 X R$ 65,00 (totalizando R$ 195,00) 
11 a 12 anos R$ 205,00 a vista em dinheiro /cheque/pix ou transferência. Ou R$ 212,00 a vista no débito ou crédito visa ou 
máster ou entrada + 02 X R$ 74,00 (totalizando R$ 222,00) 
 
 
OBSERVAÇÕES INPORTANTES: 
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros pagantes; 
- É necessário efetuar reserva com antecedência via telefone, e-mail ou whats. Sujeito à disponibilidade de lugares; 
- Para reserva é necessário informar nome completo sem abreviatura e respectivos números de identidade, CPF, 
data de nascimento, numero de telefone celular; 
- Lugares somente serão reservados mediante reserva e pagamento, conforme disponibilidade no momento do 
fechamento; 
- Para embarque é necessário apresentar e portar o documento original de identidade e/ou carteira de motorista. 
Usar mascara para embarque e durante todo o passeio. Comprovante de vacina. 
- será aferida temperatura corporal para embarque e será disponibilizado álcool gel.  
- Em caso de chuva o passeio será transferido; 
 
 
Mais informações e reservas 
Fatho Turismo 
3028-3496 / 99115 3656  
fatho@fathoturismo.com.br 
www.fathoturismo.com.br 
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