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Ferrovia do Vinho 
Bento Gonçalves – Garibaldi – Carlos Barbosa 

2 Dias – 1 Pernoite 
 

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 
  Transporte: Ônibus ou micro-ônibus categoria turismo. 

 
Chegada prevista a Carlos Barbosa por volta de 10h quando visitaremos o varejo da 
fábrica Tramontina e a Fetina de Formaio. Esta última especializada em vinhos e 
queijos. A seguir, visitaremos a Vinícola Garibaldi e logo após já estaremos em 
deslocamento para o almoço no restaurante Fenachamp (opcional) na cidade de 
Garibaldi. À tarde, faremos um passeio de Maria Fumaça (incluso) de Carlos Barbosa 
à Bento Gonçalves. No passeio, apresentam-se o Coral dos Imigrantes e Cosa Nostra, 
além de diversos shows de entretenimento e como cortesia uma degustação de vinhos 
e sucos em meio o passeio. Às 18h, aproximadamente, estaremos chegando no Parque 
Temático Epopeia Italiana (Incluso), revivendo a saga de nossos antepassados no 
século XIX, através da história de um casal italiano em sua viagem a “Terra Prometida”. 
Depois disso, “check-in” no hotel em apartamentos duplos e triplos. A noite jantar com 
show no Hotel Dall’ Onder (jantar incluso – ingresso para o show opcional), um dos 
mais fantásticos shows do Estado.  
 

2º Dia – Bento Gonçalves – Porto Alegre 
Após café da manhã, “check-out” e saída rumo às Vinícolas Aurora e Peterlongo 
(Inclusos). Com estilos de fabricação e produtos completamente diferentes, com visita 
e degustação de sucos e vinhos. A seguir, Vale dos Vinhedos. Após, almoço (opcional) 
em local à ser determinado pelo guia. À tarde, visitaremos a Colônia de São Pedro – 
Caminhos de Pedra, quando conheceremos as primeiras casas de pedra construídas 
na região encerrando na Vinícola Strapassom, onde foram filmadas cenas do filme ‘O 
Quatrilho’ e posteriormente, iniciaremos retorno, com chegada prevista para 
aproximadamente 19h 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 Municipal                         07h30                     07h45 

Novo Hamburgo Restaurante Pica-Pau                     07h45                     08h 



 

 

 

Telefone (51) 3212-3921 
Whats (51) 98430-6133 

 
contato@uniexplorer.com.br 

 
www.uniexplorer.com.br 

 

Av. Borges de Medeiros 
453, sala 31 – Centro – Poa 

- RS 
CEP: 90020-023 

 
EMBRATUR: 

23034.226.10.0001-0 
 
 
 

 

 

 

Incluso no pacote:  

✓ Transporte em Ônibus ou Micro-ônibus categoria turismo com ar cond.; 

✓ 1 Pernoite em Hotel com Café da Manhã; 

✓ 1 Jantar com show no Hotel Dall’Onder (jantar incluso – ingresso para show 

OPCIONAL); 

✓ Ingresso na Maria Fumaça; 

✓ Ingresso no Parque Temático Epopeia Italiana; 

✓ Vinícola Peterlongo (Ingresso com visita guiada – Degustação – varejo); 

✓ Vinícola Garibaldi (Ingresso com visita guiada – Degustação – varejo); 

✓ Guia Acompanhante; 

✓ 2 Almoços (OPCIONAIS); 

✓ Seguro (OPCIONAL). 

OBS.: 
• A ordem das visitas poderá ser alterada em função do horário do trem e para 

melhor andamento da programação; 

• O roteiro esta sujeito a alterações, tais como hotéis, passeios ou vinícolas, sem 
qualquer aviso prévio por parte da operadora. 

 

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 

 

29/10            19/11 

10/12            17/12 

À vista R$ 720,00* 
Entrada de R$ 345,   + 1 de R$ 360, 

Entrada de R$ 230, + 2 de R$240, 

Entrada de R$ 190,   + 3 de R$ 190, 

Bento Gonçalves (1 Noite) Dall’Onder - www.dallonder.com.br 

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