SERVIÇOS REGULARES

• B E N T O G O N Ç A LV E S C O M G R A M A D O •
6 dias | 5 noites
• M A R ÇO A JUNHO DE 2021 •
DIA 1
PORTO ALEGRE / BENTO GONÇALVES
Chegada no Aeroporto de Porto Alegre, recepção e traslado
(aprox. 1h40m) até a cidade de Bento Gonçalves. Check-in e
resto do dia livre. Permoite.
DIA 2
BENTO GONÇALVES
Café da manhã no hotel. Saída para o tour Viva a História.
Bento Gonçalves é acolhedora e com muitas histórias
para contar. Além de ser um destino que oferece inúmeras
experiências enogastronômicas, a cidade, em seus pontos
turísticos, conta a história da imigração italiana. Com pontos
únicos como uma malharia local, a Pipa Pórtico, a Via del Vino
com seu chafariz de vinho e o Museu do Imigrante, que tem no
seu acervo itens de época que retratam a vida do imigrante
italiano. O tour transporta o visitante pela história de Bento
Gonçalves. Inclui parada no cartão postal Pipa Pórtico, visita
ao Museu do Imigrante, visita fábrica e loja da Malharia G´Dom,
tour panorâmico pela Via del Vino e vista panorâmica ao
Monumento ao Imigrante. Retorno ao hotel e pernoite.
DIA 3
BENTO GONÇALVES (GRAMADO E CANELA)
Café da manhã no hotel. Saída para um tour pela Região
das Hortênsia. A Região das Hortênsias é conhecida pela
quantidade de flores do tipo hortênsia espalhadas pelos
jardins, praças e em toda a região. O roteiro inclui visita às
cidades de Gramado e Canela, onde você poderá contemplar
belas comunidades colonizadas por imigrantes alemães, que
culti-vam seus costumes com muita força e representatividade.
Inclui visita ao Lago Negro, parada no Pórtico de Gramado,
visita ao Minimundo (ingresso não incluído), visita a Fábrica
de chocolate Prawer, visita ao Parque do Caracol (ingresso
não incluído), vista panorâmica do Mundo a Vapor, parada
na Igreja N. Sra. Lourdes em Canela, tempo livre para almoço
(não incluído), tempo livre para compras, centro de Gramado,
visita ao Cristais de Gramado. Retorno ao hotel e pernoite.
DIA 4
BENTO GONÇALVES
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes.
Pernoite.

PASSEIO OPCIONAL: PICNIC NA VINÍCOLA CAINELI
Que tal relaxar nos vinhedos, deliciando-se com um cardápio
pensado para harmonizer perfeita-mente com nossos vinhos e
espumantes, curtindo o silêncio e a natureza.
Cardápio: Pães Artesanais, nossos grissinis, focaccia, cuca,
geleia de uva, geleia de abacaxi com pimenta, manteiga
aromatizada com limão bergamota do nosso quintal, queijo
Brie, colonial e par-mesão, copa e salame da região, mix de
castanhas, caponata de berinjela, pastinhas variadas, frutas
frescas conforme disponibilidade da época, figos cristalizados,
damascos, azeitonas e azeite de Oliva.
Incluso também: visitação ao museu, degustação orientada de
03 vinhos: uma garrafa de vinho ou espumante (a cada duas
pessoas), exceto a linha Origem, ida e vinda até os vinhedos de
Winetuc. **Não inclui deslocamento até o local da experiência.
PASSEIO OPCIONAL: CICLOTURISMO PELA ROTA CAMINHOS
DE PEDRA
Cheio de um singular charme bucólico e encantador, as paisagens
exuberantes tornam este um dos mais belos roteiros turísticos da
região, e não é para menos: o passeio é um retorno às tradições,
através da história, boa gastronomia e a cultura inesquecível da
Serra Gaúcha!
INCLUSO: Carro de apoio durante o percurso. Condutores capacitados
com conhecimento da história e cultura locais. Seguro e Primeiros
Socorros. Bicicletas tipo Mountain Bike das marcas Raleighe Scott,
bicicletas elétricas (todas as bicicletas distribuídas de acordo com a
altura do ciclista e sem opção de escolha). Capacetes, Deslocamento

•

do local de encontro até os pontos de partida de cada rota.
NÃO INCLUSO: Não está inclusa nenhuma degustação que não
mencionada e nenhuma taxa/ingress de visitações.
Saídas: às 09h | Duração: 4 horas | Percurso: 7 km | Tipo de terreno: asfalto.
**não inclui deslocamento até o local de inicio da experiência (Hotel
Dall Onder)

DIA 5
BENTO GONÇALVES
Café da manhã no hotel. Saída para o tour Vinhos e Sabores.
Visite uma vinícola renomada, além do varejo da Tramontina
e a Fetina de Formaio, locais perfeitos para fazer suas
compras. A gastro-nomia fica por conta de um almoço típico
italiano para você conhecer as receitas tradicionais da região.
Também faz parte dessa incrível experiência, a visitação
ao Parque Cultural Epopeia Italiana, palco de um grande
espetáculo cênico, e passeio na Maria Fumaça – Trem do
Vinho. Para tornar o roteiro ainda mais completo também faz
parte a visita a uma renomada vinícola no Vale dos Vinhedos. Inclui espetáculo Parque Cultural Epopeia Italiana, visita
ao varejo Tramontina, visita a loja de queijos e embutidos,
Fetina de Formaio, passeio de Maria Fumaça, almoço típico
italiano (sem beb-idas), visita a Vinícola Miolo – (ingresso não
incluído). Retorno ao hotel e pernoite.
DIA 6
BENTO GONÇALVES / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. No horário apropriado, traslado
para o aeroporto de Porto Alegre aprox. 1h40m). Fim dos
nossos serviços.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
BENTO GONÇALVES • Laghetto Viverone Bento (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

A partir de
R$ 2.263,00

A partir de
R$ 1.629,00

* Valores a partir de sujeitos à alteração sem aviso prévio,
válidos até junho 2021, exceto feriados (tarifas flutuantes)
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
BENTO GONÇALVES • Spa do Vinho (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

A partir de
R$ 4.359,00

A partir de
R$ 2.677,00

* Valores a partir de sujeitos à alteração sem aviso prévio,
válidos até junho 2021, exceto feriados (tarifas flutuantes)
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• 05 noites de hospedagem em Bento Gonçalves com café da manhã;
• Traslados regulares Aeroporto Porto Alegre/Bento Gonçalves/
Aeroporto Porto Alegre;
• Passeios regulares conforme itinerário
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Passagens aéreas;
• Refeições não mencionadas como inclusas;
• Bebidas alcoólicas,
• Despesas de caráter pessoal
• Gorjetas
• Maleteiros
• Seguro Viagem
• Qualquer outro item que não esteja mencionado acima
FORMA DE PAGAMENTO
30% de entrada + 05x no cartão de crédito ou boleto bancário

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Para documentacão, preços atualizados, condições de cancelamento
e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Disponibilidade mediante ato da reserva.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS.

