PACOTE SERRA GAÚCHA - SAÍDA REGULAR
SAÍDA
BENTO
GONÇALVES

4 DIAS
3 NOITES

16/08/2018
19/08/2018

SOMENTE
TERRESTRE

Cidades / Locais visitados: Bento Gonçalves / RS.

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - 16/08/2018 - PORTO ALEGRE / BENTO GONÇALVES
Recepção no Aeroporto de Porto Alegre. Traslado até o hotel para check-in. Restante do dia
livre.
2º DIAº DIA - 17/08/2018 - BENTO GONÇALVES
Café da manhã. Em horário oportuno tour pelo "Caminhos de Pedra". O maior acervo
arquitetonico da imigração Italiana em meio rural do Brasil, porta de entrada de muito
Imigrantes. Após, retorno para o hotel e restante do dia livre.
3º DIAº DIA - 18/08/2018 - BENTO GONÇALVES
Café da manhã. Em horário oportuno saída para o Vale dos Vinhedos abordo de um ônibus
Vintage. Visitaremos diversos locais, com opções de degustação de vinhos, sucos, cervejas,
e espumantes, seguidos de um delicioso almoço. A tarde visitaremos duas casas de
registros da imigração italiana, com a inlcusão de um saboroso café da tarde. Após, traslado
até o hotel e restante do dia livre.
4º DIAº DIA - 19/08/2018 - BENTO GONÇALVES / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Após o check-out traslado até o Aeroporto de Porto Alegre. Até a próxima
viagem!

INCLUSO
03 noites de hospedagem com café da manhã;
Traslado privativo Aeroporto de Porto Alegre / Hotel / Aeroporto de Porto Alegre
01 passeio caminhos de Pedra;
01 passeio Vale dos Vinhedos com almoço;
01 Almoço colonial;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Hotel Vinocap

CIDADE

CATEGORIA

Bento Gonçalves

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 16.08.2018

ENTRADA DE R$285,00

+9X DE R$127,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$1.427,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: Passagem aérea; Despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não
constantes como inclusas; ingressos; gorjetas; demais itens não constantes como “Inclusos”.
Preço por pessoa em apartamento Individual standard: R$ 2.077,00;
Programa válido somente de Quintas a Domingos;
Consulte diferença de tarifa para o cartão de assistência de viagem caso tenha interessa em
uma cobertura superior a padrão;
Serviços sujeitos à disponibilidade e alteração de valores sem aviso prévio;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme anexo 1.

