ACOLHIDA NA SERRA GAÚCHA COM ÁGUAS TERMAIS E TREM MARIA FUMAÇA
Vila Flores / Veranópolis / Nova Prata / Parque Termal Caldas do Prata com o Trem Maria Fumaça de Bento Gonçalves / Garibaldi / Carlos Barbosa.
03/06 a 05/06/2021 - 3 DIAS | VIAGEM EM ÔNIBUS EXECUTIVO com GUIA DESDE POA/RS | PENSÃO COMPLETA

Destaques para o Turismo Rural Sabores da Cucagna - Parque Termal do Hotel Pousada dos Capuchinhos em Vila Flores junto com o Parque Termal Caldas do
Prata em Nova Prata - Vinícola Frei Fabiano na Pousada dos Capuchinhos - Vinícola Simonetto - Visita a uma Destilaria de Whisky e muito mais...
SOBRE OS DESTINOS » Para a ACOLHIDA NA SERRA GAÚCHA, escolhemos o destino de Vila Flores, a 180 km de Porto Alegre, para os merecidos dias
de acolhimento na Pousada dos Capuchinhos, que tem vinícola, águas termais e boa gastronomia. Trata-se de uma pousada temática inspirada em São
Francisco de Assis, que há mais de 10 anos esse antigo seminário de freis capuchinhos em Vila Flores foi transformado em pousada. Atualmente, ainda vivem
e cuidam da pousada um grupo de frades franciscanos envolvidos com várias atividades: da pastoral, da vitivinicultura e da hospedagem. Destinos com belas
paisagens, riqueza em águas termais, diversidade cultural, expressões da regionalidade e farta gastronomia típica, juntamente com a simplicidade e a alegria
das pessoas para o merecido acolhimento. Esses fatores proporcionam uma viagem de resgate das origens e valorização de aspectos simples, como as visitas
programadas e um bom prato à mesa. Com o roteiro Sabores da Cucagna, Termas e Longevidade, o Filó de Vila Flores (se estiver aberto), Microrregiões e Municípios
que guardam o que há de mais autêntico na Serra Gaúcha, combinando com particular harmonia características históricas e elementos contemporâneos. Para o

fechamento da viagem viveremos a experiência de conhecer uma Destilaria de Whisky, juntamente com o Parque Temático Cultural Epopeia Italiana em Bento
Gonçalves e o Trem Maria Fumaça - Trem do Vinho, onde o visitante embarca em um trem à vapor que percorre a ferrovia entre as cidades de Bento
Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa e assiste apresentações culturais que animam os vagões. Nas estações históricas, há degustação de vinho, espumante
e suco que mostram os aromas e sabores da Região Uva e Vinho e muitos outros motivos para você querer conhecer ou voltar.

VIAGEM EM ÔNIBUS EXECUTIVO DE 44 LUGARES OU MAIS - FILEIRA 2 X 2 » Para garantir a segurança dos passageiros, junto com a empresa de
transporte, adotamos um rigoroso protocolo de segurança que conta com: Aferição da temperatura ao embarcar, uso obrigatório de máscaras, higienização
dos calçados ao embarcar, álcool 70% em gel na entrada do ônibus e para a entrada ao banheiro químico, limpeza com produtos específicos contra bactérias
e vírus em todas superfícies do ônibus a cada parada para descida e subida de passageiros e higienização do banheiro químico com peróxido de hidrogênio.
Para as viagens durante ou pós-pandemia covid-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, nacionais ou
internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em estabelecimentos como hotéis, restaurantes,
museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim de garantir a melhor experiência.
PROGRAMAÇÃO DIA A DIA »
03/06/21 (1º Dia, Quinta) PORTO ALEGRE / VERANÓPOLIS / VILA FLORES (180 km) + ROTEIRO SABORES DA CUCAGNA & VINÍCOLA: Às 08:30
apresentação para embarque em frente à Rodoviária Central de Porto Alegre/RS - Estacionamento Haudy Park, para a saída às 09h00 em direção à Vila
Flores - Serra Gaúcha, passando por Canoas, parada técnica no Restaurante Paradouro da Nossa Senhora em São Vendelino, seguindo por Bento
Gonçalves, Veranópolis, chegando a Vila Flores a partir do meio-dia. Desembarque para almoço incluído (sem bebidas) no restaurante do hotel. Ocupação
dos aptos a partir das 14h00 e posteriormente, um tempo para descanso ou para a aproveitar a infraestrutura do hotel, as piscinas de águas termais etc. Às
16h30 saída para um passeio pelo meio rural, denominado ROTEIRO SABORES DA CUCAGNA com o Belvedere Do Espigão, percorrendo o caminho de
chegada dos imigrantes italianos e poloneses em busca da Cucagna, nas comunidades de Lageadinho e Monte Bérico, que hoje faz parte, também, da rota
“Segredos da Maçã". Entre matas, vales, rios e montes, as plantações e pomares de frutas mesclam-se com as construções bucólicas dos moradores,
igrejas, cemitérios e salões comunitários. Na troca de estação, a natureza apresenta novos cenários permitindo apreciar as frutas da época como: maçãs,
uvas, laranjas, bergamotas, pêssegos, caquis entre outras. Em Torno das 17h30 visita da Vinícola Simonetto, com degustação e um saboroso Merendin
(lanche colonial com: polenta na chapa, queijo, salame, copa, bolo/cuca, brusquetas, vinho, suco e espumante para brinde). Retorno ao Hotel em momento
oportuno. Restante do tempo livre para descansar ou aproveitar as piscinas de águas termais do hotel. Hospedagem.
04/06/21 (2º Dia, Sexta) VERANÓPOLIS - OS SEGREDOS DA LONGEVIDADE / PARQUE TERMAL CALDAS DO PRATA: Café da manhã no hotel, e
tempo livre (podendo aproveitar brevemente as piscinas de águas termais do hotel) até as 09h30, horário de saída, com guia local, para conhecer a cidade de
Veranópolis para descobrir os Segredos da Longevidade (Estas constatações são comprovadas, hoje, pelo Grupo de Convivência da Longevidade de
Veranópolis formado por 250 idosos. Desses, 190 residem na área urbana e 60 no interior. 235 são do sexo feminino e 15 do sexo masculino. Se atentarmos
para a população brasileira com mais de 65 anos e calcularmos a porcentagem dela que passou dos 80 anos, chegaremos a uma média de 2%. Em
Veranópolis, a média está entre 17% e 20%.). Passeio histórico e religioso, visitando os principais pontos turísticos urbanos do município como: Igreja Matriz
São Luiz Gonzaga, Fonte da Longevidade, Empório Bella Cita, Portal Monumento, Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e Casa Saretta. Ao meio-dia, almoço
incluído, estilo buffet, no Restaurante Giratório Mirante da Serra (sem sobremesa e bebidas). Ao finalizar o almoço, deslocamento a Nova Prata/RS para
visitar o Parque de Água Termal Caldas do Prata (ingresso incluído). Tempo livre para banho (levar, entre outros, roupa de banho e toalhas). Em torno das
17h30 retorno ao hotel com tempo livre para aproveitar a infraestrutura hotel, sugerimos visitar o Wine Bar do hotel. Jantar incluído no hotel (sem bebidas)
OBS.: SE ESTIVER ABERTO AO PÚBLICO SERÁ TROCADO O JANTAR NO HOTEL PELO FILÓ ITALIANO DE VILA FLORES: Os imigrantes italianos
trouxeram sua cultura, seus valores e seus costumes para a região. Uma das contribuições fortes deixadas foi o Filó, que consistia em um encontro de
pessoas na casa de alguém. O objetivo era rezar, dialogar, jogar, fazer trabalhos manuais, contar causos, cantar e, além disso, era um encontro onde
buscavam forças para seguir adiante na dura jornada. No Filó de Vila Flores, os turistas são recebidos à luz dos lampiões e envolvidos na magia do Filó, num
clima de passado. O Filó é um momento especial onde o visitante tem a oportunidade de vivenciar a cultura e a saga do imigrante italiano. A música, o canto,
as brincadeiras, a polenta e o bom vinho fazem a alegria do filó. A oração é o suporte da fé. Quem participa do Filó tem a oportunidade de vivenciar o resgate
da cultura trazida pelos imigrantes italianos e pouco lembrada em nossos dias. O visitante sente-se à vontade, interage e convive com a família do Filó
participando de todos os momentos. Na simplicidade do encontro, mesa farta, alegria, descontração. Uma experiência inesquecível que contempla:
-1º tempo: Recepção, parte cultural encenada, jantar com comida típica italiana (polenta, molho, fortaia, salame frito, salame e queijo, pão colonial, chimias
(geleias), bolos doces, grostoli (similar a cueca virada), canudos recheados, vinhos, sucos), música ao vivo.
- Intervalo de 15 min: visitação ao artesanato cultural de Vila Flores na Casa do Artesão, que fica no andar superior da casa onde acontece o Filó.
-2º tempo: Pinhão na chapa, chá da longevidade, café preto, músicas, brincadeiras, piadas, oração final e lembrança do Filó.
21:30 Retorno ao Hotel para hospedagem.
05/06/21 (3º Dia, Sábado) VILA FLORES / BENTO GONÇALVES - TREM MARIA FUMAÇA / GARIBALDI / CARLOS BARBOSA / PORTO ALEGRE (170
km): Café da manhã no hotel, e em torno das 08h15 saída para Bento Gonçalves, onde na chegada visita da Destilaria Union Distillery Malt Whisky com
ingresso e degustação + taça de whisky de brinde. Produze Malte Whisky, Malte Whisky Turfado e Bases para Bebidas que são produtos utilizados na
formulação de bebidas alcoólicas em geral, atuando como ingrediente principal ou coadjuvantes para agregar características específicas ao produto. A
continuação visita, com ingresso incluído, do Parque Temático Epopeia Italiana para viver e sentir o cotidiano dos primeiros imigrantes italianos que
chegaram à região em 1875. Em 2.000 metros de área construída, foram montados nove ambientes que retratam aspectos que vão desde a vida na Itália,
passando pela viagem ao Brasil, e por fim, a adaptação no novo continente. A atuação dos condutores e os efeitos especiais de som e luz proporcionam uma
maior dinâmica dando vida às réplicas e ambientes. Ao meio-dia em diante Almoço incluído no Restaurante Piacenza (sem Bebidas) e às 14h00 PASSEIO
TURÍSTICO DE TREM A VAPOR MARIA FUMAÇA que é uma memorável atração na Serra Gaúcha, na Região Uva e Vinho. Os turistas são recepcionados
na estação de Bento Gonçalves com uma deliciosa degustação de vinho e suco de uva branco. Ao soar o sino, todos embarcam nesta viagem repleta de
alegria e que traduz o jeito de ser dos imigrantes italianos. 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. Na parada em Garibaldi com som de música gaúcha e italiana, e degustação de espumante
moscatel e suco de uva tinto, finalizando em Carlos Barbosa com um show de música italiana. Em torno das 16h30 embarque no ônibus da Excursão e retorno
a Porto Alegre, onde a chegada será em torno das 19h00. FIM DOS SERVIÇOS, ATÉ A PRÓXIMA VIAGEM!
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SERVIÇOS INCLUSOS NO PACOTE »
-Ônibus de Turismo Executivo com 2 filas de assentos (2x2), apoio para as pernas, climatização toalete entre outros, com os protocolos de segurança.
-Um motorista especializado no roteiro, devidamente uniformizado e habilitado para transporte de passageiros em viagem a turismo.
-02 Noites de hospedagem no HOTEL POUSADA CAPUCHINHOS em Vila Flores/RS, em apto standard duplos e/ou singles.
-Livre uso das piscinas termais internas e externas ao ar livre e com jatos de massagem da Pousada Capuchinhos.
-02 Cafés da manhã tipo Buffet servido no restaurante dos hotéis, em horários específicos (café no apto será cobrado adicional).
-02 almoços (1 em Veranópolis, Restaurante Giratório e 1 em Bento Gonçalves, Restaurante Piacenza) - sem sobremesas e bebidas.
-01 jantar especial no hotel ou Filó Italiano - Jantar temático em 2 tempos, com bebidas, sobremesas e música ao vivo + traslados.
-01 Piquenique Personalizado (Merendin) na visitação e degustação na Vinícola Simonetto.
-Passeio com transporte e guia local, em meio a Zona Rural, Roteiro Sabores da Cucagna.
-City tour, com guia local, pelos principais pontos turísticos de Veranópolis (Segredos da Longevidade).
-Visitação, com transporte e guia local, no Parque de Águas Termais Caldas do Prata (com ingresso e tempo para banho).
-Visitação, com transporte e guia local da Destilaria Union Malt Whisky de Bento Gonçalves.
-Tíquete para o ingresso ao Parque Cultural Epopeia Italiana para reviver o período da imigração italiana.
-Tíquete para o passeio de Trem Maria Fumaça de Bento Gonçalves, passando por Garibaldi a Carlos Barbosa (23 km).
-Guia acompanhante, especializado durante toda a viagem, conforme roteiro, cadastrado na EMBRATUR.
-Bolsa pequena de viagem, 2 etiquetas para a bagagem de despachada e de mão.
-Necessaire com Kit COVID, contendo máscaras, álcool em gel 70%, lenço umedecido em álcool, luvas descartáveis.
-Seguro de viagem nacional com cobertura de R$ 30.000 - sem cobertura covid - com limite de idade de 80 anos (consulte adicionais COVID abaixo e/ou
consulte coberturas para pessoas entre 81-85 anos).

Acima de 80 anos SEM COBERTURA PARA COVID (consultem).
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE - SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoal não mencionadas como incluídas, como wifi, lavanderia, telefonemas etc.
-Noites adicionais para entrada/saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou volta.
-Gastos com segunda via do RG ou Carteira Funcional, outras documentações que poderão ser solicitadas atestando sua condição de saúde.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação e traslados até os pontos de embarque/desembarque.
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: R$ 11 por dia / 61 a 80 anos: R$ 20 por dia / limite de 80 anos.
VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
APTO DUPLO ou TRIPLO STD : R$ 1.690,00 com 2 cafés da manhã e 5 refeições (mais que pensão completa) + taxas e impostos inclusos.
APTO INDIVIDUAL STANDARD: R$ 2.320,00 com 2 cafés da manhã e 5 refeições (mais que pensão completa) + taxas e impostos inclusos.
SAÍDA GARANTIDA COM O MÍNIMO DE 20 PESSOAS + GUIA EM ÔNIBUS EXECUTIVO DE 44 LUGARES. Nº MÁXIMO DE PESSOAS NO GRUPO: 30
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)Valor calculado para mínimo de 20 pessoas com acompanhamento de guia EMBRATUR.
b)Crianças (INF) de 0 a 2 anos não paga e deverá viajar no colo dos progenitores, parentes ou babás.
c)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
d)Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque.
Valores, formas de pagamento e condições sujeitos a alteração sem prévio aviso, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, será necessário assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
HOTEL CONFIRMADO »
03/06 a 05/06/21 - Vila Flores/RS - Hotel Pousada dos Capuchinhos - https://www.pousadascapuchinhos.com.br/vilaflores
A Pousada dos Capuchinhos conta com Piscinas de águas termais cobertas e ao ar livre e com jatos de massagem, Restaurante para almoço, jantar e café
da manhã, Playground para crianças, Quadra esportiva e Trilha, Vinícola e wine bar, Área de lazer e convivência com lareira, livros e mesa de sinuca,
Chimarródromo e Fonte de vinho, Lancheria, Capela, Sala de eventos, Loja de vinhos e outros produtos elaborados pelos freis (como sucos, mel etc.)
SOBRE O HOTÉL NO DESTINO »
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e será oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer outro
documento com foto com validade em todo o território brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.
LOCAIS DE EMBARQUE - HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO PARA EMBARQUE »
PORTO ALEGRE e arredores: 08:30 - saída 09:00 da frente da Rodoviária Central (Estacionamento Haudi Park - embarque principal).
Apresentação para embarque, no mínimo 30 min. antes do horário de partida (vide locais), por se tratar de viagem em grupo e para atender os protocolos.
Passageiros de outras localidades que não pertençam ao trajeto do ônibus, consultem o local de embarque, horários e condições para chegar ao local.
Passageiros de outros Estados poderão embarcar em Porto Alegre pernoitando no dia anterior à viagem no hotel Ritter (hotel em frente da Rodoviária de Porto
Alegre/RS), pagando somente R$ 100,00 por pessoa, por pernoite, em apto duplo standard com café da manhã. Parte aérea e traslados não incluídos.

MAPA DE ASSENTOS DO ÔNIBUS DE TURISMO EXECUTIVO DE 44 LUGARES - EMPRESA TURIS SILVA »

