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Ferrovia do Vinho 
Bento Gonçalves – Garibaldi – Carlos Barbosa 

Passeio de 1 dia inteiro 
 
Venha se divertir e se emocionar no lado mais alegre e fanfarrão da Serra Gaúcha! 
Corais, trens embalados a muito vinho e salame! Conheça e se emocione 
descobrnindo as dificuldades que nossos antepassados passaram para chegar aqui e 
formar a cultura de nosso povo 
 

1º Dia - Porto Alegre - Carlos Barbosa - Garibaldi - Bento Gonçalves 

*Saídas de São Leopoldo: Sempre confirmar com a operadora. 
  Transporte: Ônibus ou micro-ônibus categoria turismo. 
 
Manhã 
 
Chegada à cidade de Carlos Barbosa aproximadamente 10h, para visitação ao Show 
Room da Tramontina e à Fetina di Formaio, uma casa de produtos coloniais, 
salames, queijos e outros com degustação. Logo após, almoço no Parque da 
Fenachamp, em Garibaldi, já incluso. 
 

Tarde 
 
Após o almoço, visita à Vinícola Aurora, onde assistiremos a um audiovisual, 
mostrando todas as fases da elaboração do vinho, com visita e degustação de sucos e 
vinhos.  Após seguiremos a Garibaldi para visita a Vinícola Garibaldi com visita 
técnica com acompanhamento de enólogo e degustação de sucos, vinhos e 
espumantes. Depois seguiremos para apresentação na estação do trem para show de 
músicas italianas. Saída do passeio de Maria Fumaça (incluso – horário à confirmar). 
No passeio, apresentam-se o Coral dos Imigrantes e Casa Nostra, além de diversos 
shows de entretenimento e como cortesia uma degustação de vinhos e sucos em 
meio o passeio. Ao final da tarde, estaremos chegando ao Parque Temático Epopéia 
Italiana (incluso), revivendo a saga de nossos antepassados italianos no século 
XIX.  Após iniciaremos retorno com chegada diretamente no local de embarque. 
 
 
 

Locais e horários de embarque 
Porto Alegre Haudy Park Apresentação:  06h30  Embarque: 07h 
Porto Alegre Shopping Lindóia                            07h                           07h15 
Canoas Rodoviária                         07h15                     07h30 
São Leopoldo Ginásio Munici pal                         07h30                     07h45 
Novo Hamburgo Restaurante Pica-Pau                     07h45                     08h 
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Incluso no pacote: 

 Transporte em Ônibus ou Micro-ônibus categoria turismo com ar cond.; 
 1 Almoço; 
 Ingresso na Maria Fumaça; 
 Ingresso no Parque Temático Epopeia Italiana; 
 Seguro; 
 Guia Acompanhante. 

Opcionais: 

 Vinícola Peterlongo; 

 
OBS.: 

• A ordem das visitas poderá ser alterada em função do horário do trem e para 
melhor andamento da programação  

• A Vinícola Aurora pode ser substituída por Peterlongo, com possível cobrança 
de entrada a R$20,00. (Ganha taça de vidro e R$ 10,00 de desconto em compras). 
 
Formas de pagamento: 

• Cartões de crédito: (todas as bandeiras, com exceção do Banricompras); 
• PagSeguro: em até 12x; 
• Boleto: Consultar com nosso atendimento. 

 

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio; 
*Crianças até 4 anos (sem poltrona) não pagam; 

*Crianças de 4 a 10 anos (com pacote integral) tem 20% desconto. 
 

Obrigatório: Portar documento de identidade SSP em perfeitas condições. A sua falta 
exime a operadora qualquer responsabilidade, inclusive reembolso. 

SAÍDA PREÇO 

12/07            01/08 
18/07            09/08 
26/07            26/08 

À vista R$ 260,00* 
Entrada de R$ 130, + 1 de R$ 130, 
Entrada de R$ 90, + 2 de R$  90, 

http://www.uniexplorer.com.br/
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