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BENTO GONÇALVES COM TREM MARIA FUMAÇA
OUTUBRO 2022

1ª DIA – 08/10/2022 – SÁBADO.
PENHA (SC) – ITAJAÍ – BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FLORIANÓPOLIS – BENTO GONÇALVES
(RS) – Saída em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha ás 07h e em seguida embarque no
Posto Santa Rosa em Itajaí. Em Balneário Camboriú a combinar local de embarque. Parada para
embarque no Terminal Cidade de Florianópolis e seguimos com destino a Bento Gonçalves.
Chegada ao fim do dia e acomodação no hotel. Pernoite no Hotel em Bento Gonçalves.
02ª DIA – 09/10/2022 - DOMINGO.
BENTO GONÇALVES – Após café da manhã, vamos conhecer a história de um povo contada
através da arquitetura, paisagens e costumes. O roteiro de 12km de extensão resgata o passado em
busca da valorização e preservação dos costumes dos imigrantes italianos, onde vamos visitar a
casa da tecelagem e porão de pedra, casas das massas e artesanato, Benevento chocolates e café,
casa da erva mate, casa das cucas Vitiaceri, Vinícola Fontanari, casa da confecção e do queijo e
casa do tomate além de saborear um excelente almoço típico italiano (incluído). Pernoite no Hotel
em Bento Gonçalves.
03ª DIA – 10/10/2022 – SEGUNDA-FEIRA.
BENTO GONÇALVES – Após café da manhã, embarcaremos no famoso Trem Maria Fumaça que
percorre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa em um percurso de
23km, realizado em aproximadamente 1h30min. As três cidades foram colonizadas por imigrantes
italianos e preservam seus costumes e tradições, retratados no passeio de trem. Ao término,
seguimos para o nosso almoço (não incluído) em Bento Gonçalves e após visita ao Parque Cultural
Epopeia Italiana que é palco de um grande espetáculo cênico. Conheça a história real de Lázaro e
Rosa, casal de imigrantes italianos que passaram por inúmeras dificuldades ao chegar ao Brasil e,
após muito sacrifício e esforço, conseguiram prosperar em nossas terras. Durante a apresentação, o
visitante deixa de ser um mero espectador e torna-se parte da história, interagindo com o
personagem pelos cenários que são réplicas do passado. Ao término, visitamos a Vinícola Aurora,
onde conheceremos as instalações do local, métodos de produção e degustaremos seus vinhos,
espumantes e suco de uvas. Pernoite no Hotel em Bento Gonçalves.
04ª DIA – 11/10/2022 – TERÇA-FEIRA.
BENTO GONÇALVES – Após café da manhã, vamos visitar a Capital do espumante, Garibaldi, que
é renomada por ser pioneira na elaboração dessa bela bebida no Brasil. Vamos conhecer a
elegância do espumante a partir dos aromas contidos nos corredores das caves, despertar os
sentidos e mergulhar no encantador universo dos espumantes. Faz parte desse tour, uma visita à
centenária Peterlongo, a única vinícola brasileira que possui autorização para utilizar o termo
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Champagne em seus rótulos, pois segue os padrões da região de Champagne, na França. Suas
instalações incluem uma residência em forma de castelo e uma cave subterrânea de 10 mil m².
Finalizamos a experiência visitando à Madelustre em uma vivência fascinante no mundo do vidro,
onde é possível conhecer o processo de produção das peças mais sofisticadas entre lustres,
luminárias e vasos decorativos. Parada para almoço (não incluído) e seguimos para Carlos Barbosa
onde teremos tempo para compras na Fetina de Formaio com queijos artesanais e exclusivos e na
loja da Tramontina. Pernoite no Hotel em Bento Gonçalves.
05ª DIA – 12/10/2022 – QUARTA-FEIRA.
BENTO GONÇALVES - FARROUPILHA – FLORIANÓPOLIS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - ITAJAÍ
– PENHA- Após café da manhã, saída para Farroupilha cidade famosa por suas malharias de
renome e conhecida por seus ótimos preços, onde você terá tempo para visitar um Centro de
Compras. Após as visitas, tempo para almoço (não incluído) e ao término seguimos viagem para
Santa Catarina. Jantar no deslocamento (não incluído). A noite chegada em Florianópolis e
desembarque no Terminal Cidade de Florianópolis e em seguida desembarque em Balneário
Camboriú, Itajaí e Penha.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
1- Ônibus DD leito Turismo.
2- 04 Pernoites em apto duplo standard com café da manhã em hotel 4*.
3- 01 Almoço em Bento Gonçalves (sem bebidas).
4- Seguro de viagem cobertura de R$ 20.000,00.
5- Coordenador de viagem da Ponto de Partida Operadora.
PASSEIOS INCLUÍDOS:
1. Tour Caminhos de Pedras / roteiro cultural com almoço (sem bebidas) e ingressos.
2. Trem Maria Fumaça e Parque Cultural Epopeia Italiana (com ingresso).
3. Visita a Vinícola Aurora (com ingresso).
4. Visita a Peterlongo e Madelustre (com ingresso).
5. Visita a Fetina de Formaio e Tramontina em Carlos Barbosa.
6. Visita ao Centro de Compras em Farroupilha.
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_______________________________________________________________________________
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$ 1.859,00
FORMA DE PAGAMENTO PARA FECHAMENTO EM:
ABRIL/21: ENTRADA DE R$ 108,00 + 17X DE R$ 103,00 COM CHEQUE OU BOLETO
BANCÁRIO.
MAIO/21: ENTRADA DE R$ 115,00 + 16X DE R$ 109,00 COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
JUNHO/21: ENTRADA DE R$ 119,00 + 15X DE R$ 116,00 COM CHEQUE OU BOLETO
BANCÁRIO.
JULHO/21: ENTRADA DE R$ 137,00 + 14X DE R$ 123,00 COM CHEQUE OU BOLETO
BANCÁRIO.
AGOSTO/21: ENTRADA DE R$ 143,00 + 13X DE R$ 132,00 COM CHEQUE OU BOLETO
BANCÁRIO.
_______________________________________________________________________________
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• Deslocamento das Cidades de origem até Florianópolis.
• Refeições não mencionadas.
• Bebidas durante as refeições.
• Deslocamento dentro das cidades.
• Compras, despesas pessoais no hotel.
• Tudo mais que não estiver no item Inclui.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
1 - Embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL COM FOTO (carteira de motorista ou identidade, ambos em perfeitas
condições). Certidão de Nascimento original somente será aceita para crianças até 11 anos.
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta
vacina em qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto
da ANVISA pela Carteira Internacional de Vacinação.
3 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro.
4 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações,
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item
que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força
maior, alheios a vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a
descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e
contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima,
tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a
continuação da viagem, a conclusão do roteiro.
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem,
quando houver.
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações.
5 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de
valores.
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