
 
 

Orçamento Nº: 232/2023 

TREM DOS VALES COM ÔNIBUS CERVEJEIRO – Experiência Aprendiz Cervejeiro  
 

DATA: 21/OUTUBRO/2023.    SAÍDA: 06h30min em frente ao Posto Sim na Rua 20 de Setembro, próximo a Chardonnay. 
 

Saída de Caxias do Sul com destino Guaporé diretamente a estação para embarque no Trem dos Vales. Para um passeio  
no único trem do Brasil que passa por diversos túneis e pelo viaduto mais alto da América Latina, V13. Uma viagem 
repleta de paisagens e aventuras, com a sensação de estar flutuando sobre os trilhos. A gastronomia se fará presente em 
um belo e delicioso almoço buffet livre. À tarde embarque no Ônibus Temático Cervejeiro em Teotônia, que te levará 
para conhecer as melhores cervejarias da região. Vamos conhecer todo o processo de fabricação, seus insumos, o que 
difere uma cerveja da outra e claro muita degustação!!! Diversão, alegria e cerveja boa na experiência Aprendiz 
Cervejeiro que inclui duas cervejarias (TeutoBier e Dorf Bier) e um biergarten.  Ao término do passeio retorno ao centro 
administrativo de Teotônia e inicio da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada prevista diretamente ao mesmo local 
de embarque.     Fim de nossos serviços! Obrigada e até o próximo passeio! 

 

 
INCLUI: 
 

 Transporte em microonibus ou ônibus de turismo conforme quantidade de passageiros; 
 Seguro transporte obrigatório; 
 Seguro pessoal assistencial 24h p/derivado de acidentes c/cobertura dentro e fora do veículo; 
 Ingresso para o Trem do Vales trecho Guaporé x Muçum; 
 Ingresso para o ônibus Cervejeiro experiência Aprendiz Cervejeiro com degustação; 
 Almoço buffet livre (não inclui bebida) 
 Guia de turismo; 
 Serviço de bordo; 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA PARA GRUPO MÍNIMO DE 25 PASSAGEIROS:  
R$ 478,00 a vista em dinheiro, pix, cheque ou transferência bancária. 
R$ 495,00 a vista nos cartões de débito ou crédito visa ou máster (não aceitamos banri compras). 
Ou entrada de R$ 128,00 em dinheiro ou pix + 03 vezes de R$ 128,00 nos cartões de crédito visa ou máster (total a prazo 
R$ 512,00) 
 
 

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. 

ROTEIRO EXCLUSIVO PARA MAIORES DE 18 ANOS. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 25 passageiros; 

- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência. 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);  

- Cancelamentos somente serão aceitos por escrito, informando motivo, e passarão a contar a partir do recebimento deste. Em caso de 
cancelamento por alegação de covid e ou outra doença deverá ser apresentado atestado médico ou exame PCR. Cancelamento até 07 
dias a contar da reserva terão reembolso integral. A partir do 8º dia desde a reserva serão descontados valores percentuais de 20% a 
100% conforme antecedência. Para cancelamentos às 48h até o dia do embarque não haverá reembolso, pois os serviços já estarão 
contratados. A empresa oferece a possibilidade de substituição de passageiros sem prejuízo algum de desconto.  
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