
 
 

Orçamento Nº: 507/2017 

APARADOS DA SERRA / CÂNIONS ITAIMBEZINHO E FORTALEZA 

 

 
DATA: 24/JUNHO /2018 
Horário de saída: 06h00min 
Local de embarque e desembarque: Rua 20 de Setembro em frente a Posto Sim próximo a boate Chardonay.   
 
ROTEIRO: Saída de Caxias do Sul as 06h00min com destino ao Parque Nacional dos Aparados da Serra que está 
localizado no município de Cambará/RS. O parque foi declarado de utilidade pública em dezembro de 1957, sendo 
criado o parque nacional em março de 1972 que lhe deu a configuração atual e a área nominal de 10.250ha. Possui como 
maiores atrações os Canyons do Itaimbezinho e do Arroio Faxinalzinho.  Visitação ao Cânion do Itaimbezinho que 
possui 5.800 m de extensão e profundidade máxima de 720m, delineando o relevo da região. Após almoço campeiro 
com 16 variedades de pratos quentes, saladas, sobremesas e música ao vivo (Incluído). Após visita ao parque da 
Fortaleza.                      Fim de nossos serviços! Obrigada! Até a próxima viagem! 
 
O QUE LEVAR: documento original de identidade. boné e protetor solar, devido ao vento, repelente, mochila com pelo 
menos uma garrafinha de água e um lanche para comer durante a trilha, tênis confortável para caminhada, um agasalho 
impermeável, carteirinha do plano de saúde caso possua, e máquina fotográfica. É indispensável que nenhum 
passageiro viaje sem documento de identificação. Levar dinheiro para a bebida do almoço e despesas extras. 

 
INCLUI:  

 Microonibus de turismo,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,  
 Guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo todo o passeio,  
 Serviço de bordo (água mineral, balas, biscoito salgado, pipoca),  
 Ingresso para visitação ao Parque do Itaimbezinho e Fortaleza  
 Almoço buffet livre. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 165,00 para mínimo de 20 pagantes. 
FORMA DE PAGAMENTO: a vista e ou 03 x de R$ 60,00. 

Reserva de lugares no micro, por ordem de inscrição, mediante pagamento. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito a disponibilidade de lugares; 
- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de nascimento; Endereço; 
Telefones de contato (fixo e celular); e-mail; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro ou cheque); parcelamento com cheques pré-datados. 
 
Prazos e desistências/cancelamentos: Reembolso em caso de desistência do participante: 21 dias antes da saída será integral. 20 a 15 

dias antes da saída reembolso de 50% . 14 a 07 dias antes 20% menos de 07 dias não será reembolsado nenhum valor. O valor também 
não será cumulativo para outra viagem. 

Mais informações e esclarecimentos 
Equipe Fatho Turismo 

(54) 3028-3496 /3419-3262 
www.fathoturismo.com.br 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_5OBs4PRAhXJHZAKHVtsBtMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mineirosnaestrada.com.br%2Fitaimbezinho-ou-fortaleza%2F&bvm=bv.142059868,d.Y2I&psig=AFQjCNGokgaDGxf7Qf1RBOJjGZDLuizkfg&ust=1482344832207693
http://www.fathoturismo.com.br/

