
 

 
 
BENTO GONÇALVES/GARIBALDI/CARLOS BARBOSA 
Com Vindima (Vivência da colheita e pisa da Uva) de 26 Á 28 de Fevereiro de 2021 

 
 
1º dia (sexta-feira) 26/02/2021 EMBARQUES. 
Embarque com destino a Bento Gonçalves. Pernoite em transito. 
 
2º dia (sábado) 27/02/2021: BENTO GONÇALVES/RS - VINDIMA (Colheita e Pisa da 
Uva): Chegada para café da manhã extra (não incluso)  
Cachos de uvas nos parreirais, o aroma doce e uma linda paisagem contemplam a 
Vindima (Colheita da Uva), um período de comemoração, nessa época é possível 
vivenciar os costumes e as práticas mais tradicionais da cultura do vinho.  
Caminho de Pedras: em uma tradicional Cantina, vivencie a colheita da uva nos 
parreirais e após, a pisa da uva ao som de músicas italianas tocadas ao vivo por artistas 
locais. Dando seguimento aprecie o delicioso Merendim, uma confraternização, com um 
cardápio farto e produtos da Cantina (copa, queijo, salame, pão, grostoli, cucas, geleias, 
vinhos e suco, etc). Após, visita a vinícola Salton com degustação. Almoço típico italiano. 
Acomodação no hotel e noite livre. Pernoite hotel. 
 
3º dia (domingo) 28/02/2021: BENTO GONÇALVES/RS 
Após café da manhã, início dos passeios: Epopéia Italiana e Passeio de Maria Fumaça de 
Bento Gonçalves a Carlos Barbosa. Após, visita ao varejo da Tramontina. Retorno a 
Bento Gonçalves, almoço e após visita a Vinícola Aurora. Em horário oportuno, início da 
viagem de retorno. 
 
Pacote inclui: 
- Ônibus leito (02 andares, poltronas 2 x 1); 
- 01 pernoite em hotel com café da manhã em aptos duplos e triplos (Dall’Onder Grande Hotel); 
- Passeio de Maria Fumaça e Epopéia Italiana; 
- Programação da Vindima com Colheita e Pisa da Uva + Merendim; 
- 01 almoço típico italiano (exceto bebidas); 
- Visita a Vinícola Salton com degustação; 
- Guia local em Bento Gonçalves; 
- Acompanhamento profissional JM Turismo. 

 
VALOR POR PESSOA 
EM APTO DUPLO R$ 950,00  
EM APTO INDIVIDUAL R$ 1080,00 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
À vista 5% de desconto. 
Prazo em 6x via cartão de crédito. 


