Festiqueijo 2018
Cultura e Gastronomia Italiana na Serra Gaúcha
Bento Gonçalves – Garibaldi – Carlos Barbosa e Caxias do Sul.
De Quinta a Domingo, Saída 05/07 a 08/07/2018.
1º dia – 05/07/2018 - Quinta-feira: Previsão de embarque em frente às agencias Big Golden Tour:

20h00min - Xanxerê; do hotel Center Hotel

20h30min - Xaxim;

21h15min – Chapecó;
(Horário sujeito a alteração – Consulte antes da viagem);
Pernoite em Deslocamento.
2º dia – 06/07/2018 - sexta-feira: Bento Gonçalves e Caxias do Sul.
 Chegada a Bento Gonçalves e região para café da manhã (incluso no pacote);
 Café da manhã, em seguida, visitaremos a vinícola Aurora;
 Ao término da visita, faremos um tour panorâmico pelo Vale dos Vinhedos, o qual
também representa o legado histórico, cultural e gastronômico deixado pelos primeiros
imigrantes italianos que chegaram à região, em perfeita harmonia com as modernas
tecnologias para produção de uva e vinhos finos e infraestrutura turística de alta qualidade;
 Após a visita, deslocamento a Caxias do Sul – aprox. 57 km de Bento Gonçalves, para
almoço ( não incluso) e entrada no hotel para breve descanso;
 No final da tarde iremos para visita aos Caminhos da Colônia no interior de Caxias onde
faremos visita a uma propriedade com passeio de carretão (dependendo de condições
climáticas favoráveis) jantar com comida típica, danças e atividades do filó italiano. Será
uma noite memorável para quem gosta da gastronomia e cultura italiana.
 Pernoite em Caxias do Sul.
3º dia 07/07/2018 – Sábado: Bento Gonçalves e Carlos Barbosa.
 Café da manhã, em seguida, iremos a Carlos Barbosa para fazermos o passeio de trem
Maria Fumaça. São 23 quilômetros de agradável percurso com duração média de
01h30min. Durante o passeio a festa é conduzida por atrações típicas italianas e gaúchas
com degustação de vinhos, sucos e espumantes;
 Ao término do passeio na estação de Bento Gonçalves iremos para o almoço (não incluso
no pacote);
 Após o almoço, visita ao parque temático Epopeia Italiana, o qual conta a história de um
casal de imigrantes, envolvendo o visitante no contexto, e fazendo-o sentir-se parte da
história;
 Na sequência, iremos aos Caminhos de Pedra, localizado no Interior de Bento Gonçalves,
cujo projeto resgata a herança cultural recebida dos imigrantes italianos, constituindo-se
num museu vivo, onde os descendentes recebem o visitante e lhe mostram a autenticidade
e originalidade da sua cultura, gastronomia e arquitetura;
 No final da tarde, deslocamento a Festiqueijo no município de Carlos Barbosa, festa
enogastronômica, conhecida como o melhor festival de queijos, vinhos e espumantes da
Serra Gaúcha;

1

Em horário a ser marcado, retorno ao hotel para pernoite em Caxias do Sul.
4º dia – 08/07/2018 – Domingo: Bento Gonçalves e Vinícola Salton
 Café da manhã, check out no hotel, sairemos para fazer city tour panorâmico por Caxias,
com visita a Igreja de São Pelegrino;
 Em seguida, iremos para o almoço especial e visita a Vinícola Santon (almoço incluso no
pacote). Almoço exclusivo para o grupo com cardápio harmonizado com vinhos
selecionados, servido na própria cave onde os vinhos são envelhecidos, um ambiente
especial e característico. Após almoço visita a vinícola Salton e tempo para compras no
varejo.
 Na sequência, inicio da viagem de retorno com previsão de chegada em torno da meia
noite;

A proposta inclui:












Ônibus leito total Double decker;
Acompanhamento Big Golden Tour desde a saída;
Serviço de bordo Big Golden Tour;
Café da manhã extra no sábado;
Passeio de trem Maria Fumaça;
2 Pernoites em hotel cat. 03*** superior;
Ingresso na Festa do Queijo;
Passeio com jantar típico nos Caminhos da Colônia em Caxias do Sul;
Ingresso na Epopeia Italiana;
Almoço e visita a Vinícola Santon;
Guia local em todos os passeios;

Valor do pacote por pessoa:







Hospedagem em aptos duplos: R$ 1.380,00;
Aptos triplos: R$ 1.380,00 – (Sujeito a confirmação no momento da reserva);
Crianças de 0 a 5 anos R$ 480,00 (hospedados no mesmo apto de dois adultos);
Crianças de 6 a 12 anos R$ 1080,00 (hospedados no mesmo apto de dois adultos);
Adicional para individual: R$ 450,00 – (Sujeito a confirmação no momento da reserva);
IMPORTANTE: Aptos triplos: Sujeitos a confirmação no momento da reserva, até mesmo para
acomodação de criança com adulto. O 3º leito poderá ser uma cama montada (sofá -cama ou
colchão no chão).

A proposta não inclui:





Refeições não mencionadas;
Taxa de visita e degustação nas vinícolas , se houver.
Taxa de turismo no hotel se houver;
Outras possíveis despesas que possam ocorrer e que não constam como incluídas;
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Informações gerais
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Documentação para embarque: RG/CNH/Carteira profissional;
Hotel Previsto: Blue Tree Caxias do Sul - www.bluetree.com.br/
;
Número mínimo para a realização da viagem: 30 pessoas;
O roteiro poderá ser invertido ou ajustado de acordo com as condições de tempo e outros fatores
externos que influenciem na viagem;

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agência de viagens!

