Oc.19

TREM DOS VALES – MUÇUM X GUAPORÉ E PASSEIO DE “TORO”

DATA: 18/DEZEMBRO/2021
SAÍDA: 07h30min em frente ao Posto Sim na Rua 20 de Setembro, próximo a Chardonnay.
Roteiro
Saída de Caxias do Sul com destino a Dois Lajeados para acesso ao parque onde permaneceremos por
algumas horas aproveitando da infraestrutura, beleza e atrações como: campo de futebol, camping, cancha de bocha,
restaurante, playground, estacionamento, castelo labirinto um desafio com uma entrada e 03 saídas com diferentes
níveis de dificuldade e pedalinhos além de um passeio em veiculo offroad “Toro”, com duração média de meia hora.
Almoço no local incluindo: peixe frito, polenta na chapa, queijo frito, salame frito, bife de gado, maionese,
batata frita, massa e saladas. Tudo é servido na mesa e reposto a vontade.
Por volta das 13h00min saída com destino a cidade de Muçum, para embarque no “Trem dos Vales”. Serão
cerca de 2h30min num passeio que percorre 46km curtindo os encantos e belezas naturais e construídas pela força do
homem ao longo da famosa Ferrovia do Trigo – EF 497” nome adquirido nos tempos de sua construção na década de

1970.
Essa ferrovia interliga o Tronco Principal Sul em Roca Sales com a Ferrovia Marcelino Ramos-Santa
Maria em Passo Fundo. O trecho inicial passa pelo Vale do Rio Taquari, passando pelos municípios de Roca
Sales e Muçum. A partir de Muçum inicia a subida em direção a Guaporé, pelas encostas ao longo do Rio Guaporé,
passando por Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados. Este trecho é repleto de túneis e viadutos, tendo a ferrovia em seu
total 32 tuneis e 27 viadutos.
A bordo do trem os passageiros contemplarão pontos turísticos clássicos da região, como o famoso Viaduto 13, o
maior das Américas (ferroviário), medindo 143 metros de altura e 509 de extensão. Além de uma parada da locomotiva no
Viaduto da Mula Preta. Com 98 metros de altura e 360 metros de comprimento. Continuação do passeio, com término na
cidade de Guaporé.
Ao término deste encontro com o guia e inicio da viagem de retorno a Caxias do Sul.

Fim de nossos serviços! Obrigada e até o próximo passeio!

INCLUI:













Transporte em ônibus de turismo totalmente equipado; com todos os protocolos de higiene adotados e capacidade
conforme bandeira vigente no período;
Seguro transporte obrigatório;
Seguro pessoal assistencial 24h;
Ingresso para acesso ao parque, além, seguintes atrações:
Castelo labirinto;
Pedalinho;
Passeio de toro (veiculo 4x4 / 6x6) para passeio offroad;
Almoço incluindo: peixe frito, polenta na chapa, queijo frito, salame frito, bife de gado, maionese, batata frita,
massa e saladas. (não inclui bebidas)
Ingresso para o passeio de trem dos Vales para o trecho Muçum x Guaporé;
Guia de turismo;
Serviço de bordo;

INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 410,00
FORMA DE PAGAMENTO: a vista ou entrada de R$ 108,00 (dinheiro ou cheque) + 03 vezes de R$ 108,00 no
cheque ou cartão (visa /máster).
Valores para crianças de 00 a 05 anos no colo e na cia de pelo menos 01 adulto pagante é gratuito
Crianças de 06 a 10 anos R$ 358,00 ou entrada em dinheiro + 03 vezes iguais de R$ 93,00
P.S. O PASSEIO DE TREM SAI COM QUALQUER TEMPO. A ordem dos passeios poderá ser alterada por motivos de força maior e/ou melhor
aproveitamento dos mesmos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:
- Confirmação de saída com mínimo de 25 passageiros;
- - A ordem dos lugares no ônibus será definida mediante reserva e confirmação da mesma através de pagamento;
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original e MÁSCARA; Portar mascaras em quantidade suficiente para trocas
durante o dia
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone (54) 30283496 /991156727, e-mail fatho@fathoturismo.com.br. Sujeito à disponibilidade
de lugares;
- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de nascimento; telefones de contato (fixo e
celular); e-mail;
- Vagas limitadas.

