
 

 

 
Passeio para o Santuário de Caravaggio 

Farroupilha/RS 
 

07 de Agosto 2022 
 

Um dia entre amigos é sempre um privilégio. Por isso foi pensado num roteiro que juntasse o prazer 
de provar um delicioso queijo, tomar um vinho e fazer uma bela refeição italiana com uma visita ao 
belíssimo Santuário de Caravaggio.  

   

 

07/08 (Dom) – SÃO JERÔNIMO / CARLOS BARBOSA / BENTO GONÇALVES (Caminho de 

Pedras) / CARAVAGGIO * FARROUPILHA 

05h45 * Encontro na Paróquia Nossa Senhora da Conceição (R. Osvaldo Aranha, 164 – Centro – 

São Jerônimo/RS) na madrugada, com saída às 6h em direção a Carlos Barbosa. No transporte 

será entregue um lanche.  

08h45 * Chegada em Carlos Borbosa para visitação a famosa queijaria Fetina de Formaio. 

09h30 * Saída em direção ao Caminho de Pedras, passando por Garibaldi onde faremos uma 

pequena parada para conhecermos um pouco desta cidade encantadora. 

10h40 * Chegada na Vinícola Strapazzon para visitação e degustação (ingresso incluso). 

12h30 * Saída para o almoço (incluso). 

14h00 * Saída em direção ao Santuário de Caravaggio. Chegada e tempo para devoções e 

possibilidade de participação da Missa das 15h. 

16h00 * Viagem de retorno para Sã Jerônimo. No caminho faremos uma parada para descanso. 

Chegada prevista às 19h30. Fim dos nossos serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

C O N D I Ç Õ E S    G E R A I S  
  

Valores e formas de pagamento: 
• Por pessoa em apartamento duplo: 

o Até 5X R$ 78,00 (Total R$ 390,00) no cartão de crédito (VI, MC, Amex, 
Hipercard, Elo) 

o À vista no boleto ou PIX: R$ 375,00 
 

  
O pacote inclui: 
• Serviço de micro-ônibus 
• 1 lanche 
• 1 almoço (sem bebidas) conforme roteiro 
• Ingresso para degustação na vinícola Strapazzon 
• Kit viagem Unitur 
• Seguro de assistência de viagem 
• Acompanhante da Unitur desde São Jerônimo 

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

 
Inscrições:  

• A reserva será confirmada mediante o preenchimento da ficha de inscrição no site da 
Unitur e efetivação do pagamento. 

• 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 fornecedores.  
 
Política de cancelamento: 

• Até 61 dias antes do início da viagem – multa de 20% do valor total do programa 
• Entre 60 e 21 dias antes do início da viagem – multa de 40% do valor total do 

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

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

programa 
• Menos de 3 dias antes – 100% de multa 


