www.voyageturismo.com.br

Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131
Rio Grande
Rua Marechal Floriano, 455 - Centro
(53) 3232.1017

Queijos & Vinhos \"Bate e volta\"
Data: 25/07/2021 à 25/07/2021
Saída: Cassino 00:15hr – Rio Grande 01:00h – Pelotas 02:00h
Valor: R$ 227,00 à vista ou 5x de R$ 50,00

Saída na madrugada de sábado para o domingo. Pela manhã faremos uma breve parada onde
serviremos um café a bordo do ônibus antes de iniciarmos nossos passeios. Depois seguiremos para o
primeiro atrativo da viagem: Visitação a vinícola Aurora com degustação de vinhos, sucos e
espumantes. Onde também teremos a oportunidade de comprar os produtos na loja local. Após,
visitaremos uma das vinícolas mais famosas do Brasil: Garibaldi, onde se encontram os vinhos e
espumantes mais premiados do Brasil.
Após, vamos para um delicioso almoço no Restaurante da Fenachamp ( já incluso no pacote ).
Depois de um almoço recheado de delícias da serra, seguiremos até os famosos Caminhos de Pedra,
onde diversos atrativos nos guiarão a interagir e conhecer tanto os costumes, como a história do
local. Faremos visita na Cantina Strapazzon, lugar que mantém o estilo de construção original e
ainda oferece uma degustação de vinhos, sucos e licores produzidos na propriedade. Também
faremos visita a Vinícola Salvati e Sirena com visitação e degustação; Finalizando nosso passeio com
visitação a Salumeria/ Queijarias e a Casa da Erva Mate.
Chegada em Rio Grande prevista para a madrugada. Até a próxima!

Itens inclusos:
Transporte em ônibus leito turismo Kopereck
Guia Acompanhante
01 café da manhã a bordo
01 almoço buffet livre no restaurante da Fenachamp
Serviço de bordo
Visitação ao Caminhos de Pedra
Visitação as Vinícolas mencionadas no roteiro
Investimento por pessoa:

Parcelado no cartão em 5x50,00 ou a vista até a data da viagem: R$227,00.
Crianças no colo até 5 anos no colo não pagam.
Crianças de 06 a 08 anos com banco: 5x40,00 ou a vista até a data da viagem: R$180,00.

* A ordem dos passeios poderá sofrer alterações para melhor aproveitamento do mesmo.
* Ingressos opcionais não inclusos.
* Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros.

*Para pagamentos parcelados na agência em dinheiro, o valor total da viagem deve estar pago até 10
dias antes do embarque.
*Confirmação de reserva mediante pagamento de sinal de 20% do valor da passagem e assinatura do
contrato.
ATENÇÃO: Os horários mencionados são previstos e podem sofrer atrasos ou alterações devido a
motivos externos, como imprevistos nas estradas, condições climáticas, ou qualquer situação similar
não mencionada.

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.

