Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131

www.voyageturismo.com.br

FERROVIA DO VINHO - Bento Gonçalves,
Carlos Barbosa e Garibaldi
Data: 25/06/2022 à 25/06/2022
Saída: Cassino 00:00hr – Rio Grande 00:40h – Pelotas 02:00h
Valor: R$ 0,00 à vista ou 1x de R$ 0,00

1º DIA – Saída em ônibus Kopereck leito-turismo, com TV e DVD, música, serviço de bordo, guia
acompanhante durante o percurso.
CARLOS BARBOSA – Visitação ao show room da Tramontina e cantina Feccina de Formaio com
degustação de queijos e salames.
GARIBALDI – Visitação á vinícola Garibaldi com degustação de vinhos e sucos. Em seguida almoço na
Fenachamp.
BENTO GONÇALVES – Visitação á vinícola Aurora, logo após acomodação (em aptos duplos ou triplos)
no hotel em Bento Gonçalves. Noite livre.
2º Dia° BENTO GONÇALVES – Após café da manhã saída passeio de Maria Fumaça, são 23 quilômetros
de agradável percurso com duração média de 2 horas. Durante o passeio, a festa é conduzida por
atrações típicas italianas e gaúchas. Desembarque na estação de Carlos Barbosa. Almoço incluso.
Visitação á COLÔNIA SÃO PEDRO (Caminhos de Pedra, início da colonização italiana na região).
Retorno para Pelotas.

Itens inclusos:
01 pernoite de hotel em Bento Gonçalves – Hotel Vinocap
01 café da manhã
01 Ingresso do passeio de Maria Fumaça
01 Ingresso do parque temático Epopéia Italiana
Passeio ao Caminhos de Pedra
Transporte em ônibus leito turismo com guia acompanhante
Serviço de bordo diferenciado durante a viagem

Investimento por pessoa:

Parcelado no cartão em 6x110,00.
A vista ou no carnê até a data da viagem R$590,00.
Até 03 anos no colo é FREE.
De 04 a 09 anos: R$ 490,00 ou 6x90,00

Observações
Garantia de saída deste roteiro com mínimo de 20 passageiros pagantes.
É INDISPENSAVEL para esta viagem o passageiro portar a carteira de IDENTIDADE em ótimas
condições.
Garantia de lugar mediante sinal de 30% do valor do pacote.
Desistência do pacote antes de 30 dias da saída da viagem multa de 50% do valor do pacote, pós
este período multa de 70% do valor deste pacote.
Este pacote é com apartamentos a compartir em duplos ou triplos. Quarto com cama de casal sujeito
a disponibilidade do hotel.
Solicite SEGURO de viagem pessoal, pois o mesmo é OPCINAL.
O roteiro pode ser alterado sem prévio aviso, dependendo das condições climáticas do destino. E em
caso de estender o período da viagem as diárias extras de hospedagem são por conta do passageiro.
Menor de 18 anos desacompanhado de um dos tutores (pais), só poderá viajar com autorização em
cartório.

