
 
 

Orçamento Nº: 234/2021 

PARADOR HAMPEL COM EXPERIÊNCIA  A FERRO E FOGO   

 
DATA: 06/NOVEMBRO2022   SAÍDA: 07h30min no Posto Sim próximo a Chardonnay na Rua 20 de Setembro 
 
ROTEIRO: Saída de Caxias do Sul com destino a São Chico, como é carinhosamente chamada São Francisco de 
Paula, localizada na região das hortênsias e próxima aos Campos de Cima da Serra, a cidade é dona de uma 
privilegiada natureza formada por paisagem típica de coxilhas, entremeadas por campos e matas cercadas por 
cursos d´agua. Na cidade visitaremos a avenida principal com seus vários monumentos em homenagem à cultura 
gaúcha como a Carreta, a Cuia e o Negrinho do Pastoreio, livraria Miragem (externamente) além do emblemático 
Lago São Bernardo com tempo para visitação. Após ida ao Parador Hampel, o hotel mais antigo da cidade, aberto 
desde 1899, ou seja conta com mais de um século de história e belas paisagens já que está ambientado em 21 hectares 
de mata que conta com a presença de animais nativos além de um lago que alimenta 03 cachoeiras formando um dos 
cenários mais lindos da serra gaúcha. Flores, pássaros, bugios e outros animais convivem em perfeita harmonia no 
ambiente numa atmosfera de ar puro ideal para relaxar. Muito mais que história e natureza o Hampel irá nos 
oferecer uma verdadeira experiência gastronômica, que fará nosso paladar disputar a atenção com todos os outros 
sentidos em meio a tantas sensações inesquecíveis. Assinada pelo Chef Marcos Livi a gastronomia no hampel é uma 
atração à parte. A FERRO E FOGO é um programa para quem não tem pressa e para quem aprecia a fumaça, a brasa, 
a chama, o fogo e as faíscas. O projeto une técnica, experiência, e paixão pelo fogo e pela carne, numa experiência 
fora do comum. Uma vivencia ao ar livre e em contato com a natureza, amigos, hóspedes, turistas, músicos e chefs.  
O cardápio está dividido em estações e começa com a mesa de boas vindas: choripan de linguiça artesanal, 
chimichurri, tomate, cebola e cheiro-verde servidos em uma pequena baguete feita pela equipe do Parador e o 
caldinho de moranga cabotiá. Em seguida a estação de saladas e tostados, preparadas com ingredientes da horta e 
ilha de PANC (plantas alimentícias não convencionais).Na estação das carnes: costelão bovino e leitão assados 
lentamente na lenha por 8 horas, cordeiro orgânico, galeto al primo canto. Os pratos quentes, servidos no fogão 
campeiro são: carreteiro, feijão, moranga caramelada, batata doce, aipim e polenta. E as sobremesas: frutas assadas e 
tarte tatin.As bebidas inclusas: água natural e com gás, suco natural, refrigerante e chopp artesanal. Tempo para 
almoço no melhor estilo slow food, contemplação e visita da propriedade. Por volta das 17h início da viagem de 
retorno a Caxias do Sul. Chegada diretamente ao mesmo local de embarque. 

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

O QUE LEVAR: documento de identidade original, carteirinha do plano de saúde caso possua, chapéu (se for de interesse), 
protetor solar, artigo de higiene pessoal, remédios de uso pessoal. Algum valor em dinheiro para extras e compras de 
lembrancinhas. Usar roupa e calçados confortáveis. 
 
INCLUI:  
  Microonibus ou ônibus de turismo em conformidade com o número de passageiros pagantes,  
  Seguro transporte obrigatório,  
  Seguro pessoal assistencial 24hs para derivado de acidentes com cobertura dentro e fora do veículo,  
  Visita a Av. Júlio de Castilhos e seus principais pontos turísticos além de tempo para visita ao Lago São Bernardo; 
  Experiência com almoço a ferro e fogo no Hampel conforme descrito, incluindo bebidas não alcoólicas e chopp) e visitação a 
propriedade. Em caso de chuva o almoço será dentro do restaurante e não a beira do lago. 
 Guia de turismo cadastrada (o) no Ministério do Turismo. 
  Serviço de bordo; 
 

NÃO INCLUI: bebidas a parte as mencionadas como inclusas, compras de interesse, remédios de uso pessoal e tudo que não estiver mencionado no 
item acima como incluso. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 395,00 a vista para grupo mínimo de 20 pagantes.  
A vista no cartão de crédito ou débito R$ 409,00 
Ou entrada de R$ 106,00 + 03 vezes de R$ 106,00 nos cartões visa e máster, não aceitamos Banri. (total a prazo R$ 424,00) 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- Recomendamos usar máscara no transporte; 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito a disponibilidade de lugares;  
- Os lugares marcados por ordem de inscrição, confirmada mediante pagamento. 
- 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; 

 
Prazos e desistências/cancelamentos: Reembolso em caso de desistência 20 a 15 dias antes da saída reembolso de 50%. 14 dias em diante antes da data 

da saída não haverá reembolso. O passageiro poderá substituir por outra pessoa sem prejuízo de nenhum desconto a qualquer momento após a 
compra. O valor também não será cumulativo para outra viagem. 


