
Trem dos Vales
19 e 20 de novembro 2021 – 2 dias/ 1 noite

19/11 (SEXTA-FEIRA) – PORTO ALEGRE / ENCANTADO / MUÇUM / GUAPORÉ / GARIBALDI
Apresentação em frente ao Teatro São Pedro às 7h da manhã para viagem  em direção a Encantado.
Faremos uma parada no Cristo Protetor, a mais nova atração do RS que ainda está em construção, mas
que já chama a atenção de muitos turistas. Logo após, parada para almoço (incluso). Em seguida iremos
para Muçum, para desfrutarmos da mais bela viagem de Trem, o Trem dos Vales, com duração de 2h30. O
seu horário de saída é às 14h com chegada prevista em Guaporé às 16h30. Depois passearemos pelo
famoso Shopping Belas Guaporé, onde terão 2h para visita e compras. Continuamos nossa viagem para
Garibaldi. Chegada ao hotel, hospedagem e tempo para descanso. Jantar não incluído.

20/11 (SÁBADO) – GARIBALDI/ CARLOS BARBOSA/ PORTO ALEGRE 
Café da manhã no hotel. Check-out e saída para visitação a belíssima cidade de Garibaldi, com guia local.
Em  seguida faremos  uma  visita  guiada  pela  vinícola  Garibaldi.  Almoço  incluso.  Após  o  almoço,
continuação até Carlos Barbosa com tempo de compra na loja da Tramontina. Retorno para Porto Alegre
por volta das 15h. Chegada no mesmo local de partida. Fim dos nossos serviços.



C O N D I Ç Õ E S    G E R A I SC O N D I Ç Õ E S    G E R A I S

PROGRAMA COMPLETO: (terrestre em apartamento duplo)
   < preços por pessoa – mínimo 25 passageiros >

Serviços Valor

Valor do pacote terrestre R$750,00

Suplemento para apartamento individual  –R$ 200,00

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade)

-   O preço inclui:
 Ônibus semi-leito desde Porto Alegre
 1 noite no Hotel Dall'Onder Ski Garibaldi
 Café da manhã + 2 almoços (sem bebidas)
 Ingresso de Trem de Muçum a Guaporé, vinícola Garibaldi e

Cristo Protetor.
 Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre

- O preço não inclui:
 Refeições não citadas 
 Bebidas
 Passeios opcionais

Condições de pagamento e inscrições:
 À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$715,00
 10 parcelas de R$75,00 no cartão de crédito

 A inscrição será confirmada mediante o envio da ficha de inscrição e pagamento da primeira
parcela)

 IMPORTANTE:  os  valores  acima,  embora  exatos,  podem sofrer  alterações  devido  a  vários
fatores  que  independem  da  nossa  vontade.  O  Cancelamento  da  viagem  está  sujeito  a
penalidades dos hotéis e demais fornecedores.

 Até 61 dias antes do início da viagem – Reembolso integral do valor pago (se o pagamento
for realizado no cartão de crédito será cobrado uma taxa administrativa no ato do 
reembolso).

 Entre 60 e 21 dias antes do início da viagem – perda de 40% do valor total do programa

 Entre 20 e 07 dias antes do início da viagem – perda de 60% do valor total do programa

 Menos de 07 dias antes do início da viagem – 80% do valor total do programa

 Menos de 3 dias antes – 100% de multa


