
 

 

 

 

  

  

 

 

PROJETO: VIAJAR É APRENDER MUITO MAIS! 
        
SÉRIE: 5º Ano do Ensino Fundamental I 
COLÉGIO LA SALLE – ESTEIO 
ROTEIRO DE VIAGEM: IMIGRAÇÃO ALEMÃ E ITALIANA- SERRA GAUCHA 
DATA: 17 e 18 de Setembro de 2018 
 
1º DIA: Saída: Embarque em frente ao Colégio La Salle Esteio, às 7h, com destino a cidade de 

Nova Petrópolis para visita ao Parque Aldeia do Imigrante. Este foi criado para resgatar e 

preservar o passado histórico dos imigrantes que colonizaram esta região, predominando a 

imigração alemã. O Parque está dividido em dois espaços, sendo o primeiro a Aldeia Bávara e o 

segundo a Aldeia Histórica, na qual há a representação da história dos primeiros imigrantes em 

forma de Museu Vivo. Às 11h, saída do parque e seguiremos viagem a Bento Gonçalves, 

conhecida cidade da Serra Gaúcha, famosa pela sua colonização italiana e pelos seus vinhos e 

espumantes. Às 12h, almoço no restaurante Fenachamp. Às 13h visitaremos a casa da ovelha, 

um parque temático com atrações que encantam públicos de todas as idades. Atividades: 

degustação de produtos a base de leite de ovelha, grande rebanho e pastoreio de ovelha. 

(sugestão de atividades, podendo ser alterada, conforme variações climáticas ou outro motivo). 

16h iremos conhecer os “Caminhos de Pedra” - trata-se de propriedades particulares de 

descendentes de imigrantes, onde há demonstração da cultura, arquitetura, gastronomia, 

podendo haver degustação da culinária local. Visitaremos a Cantina Strapazzon ou casa da 

Erva Mate – onde foram gravadas cenas da novela “Tempo de amar” e do filme “O Quatrilho”, 

além de vários seriados e propagandas de redes de televisão.  

16h parada para lanche – levar de casa, faremos um lanche na Cantina Strapazzon ou casa 

da Erva Mate. Logo após, seguiremos a visita à propriedade. 

Às 18h acomodação em Hotel de categoria turística - HOTEL DALL'ONDER - em apartamentos 

duplos e triplos, logo após jantar em restaurante local (Dom Pepe - Rodízio de Pizza). 

 

2º DIA: Após café da manhã seguiremos nossas visitações, sendo que às 9h 30min Museu do 

Imigrante. Ás 10h30min visita a Vinícola Aurora. Às 12h, almoço restaurante Dom Pepe. Logo 

após o almoço (às 13h30min) iremos ao Show da Epopeia Italiana parque temático: em 2.000 

metros de área construída, foram montados nove ambientes que retratam aspectos que vão 

desde a vida na Itália, passando pela viagem ao Brasil, e, por fim, a adaptação no novo 

continente. Os efeitos especiais de som e luz proporcionam uma maior dinâmica dando vida às 

réplicas e ambientes. 

16h iremos fazer o famoso passeio de Maria Fumaça - O passeio turístico de trem a vapor é 

uma memorável atração na Serra Gaúcha, na Região Uva e Vinho. Os turistas são 

recepcionados na estação de Carlos Barbosa com um Show de música Italiana. Ao soar o sino, 

todos embarcam nesta viagem, repleta de alegria e que traduz o jeito de ser dos imigrantes 

italianos. São 23 quilômetros de agradável percurso com duração média de 2 horas. Durante o 

passeio, a festa é conduzida por atrações típicas italianas e gaúchas.  

Às 17h 30min retorno para a cidade de Esteio, com chegada prevista na escola às 19h. 

 
 
 



 

 

 

 

  

  

 

 

PACOTE INCLUI: 

 Transporte em ônibus turismo (ou micro-ônibus conforme necessidade do grupo) munido de 
TV, som, DVD, WC, microfone e frigobar; serviço de bordo: água mineral e refrigerante no 
ônibus; 

  Acompanhamento de Guias com cadastro na EMBRATUR; 

 Os alunos estarão acompanhados de guias, professores e SCT – Serviço de Coordenação de 
Turno); 

 1º dia: Almoço, janta (Buffet  e rodízio de pizza); 

 2º dia: café da manhã e almoço; 

 Refrigerante nas refeições (01 por aluno em cada refeição); 

 Hospedagem em hotel de categoria Turística em Bento Gonçalves; 

 Ingressos Maria Fumaça, Show da Epopéia Italiana, Aldeia do Imigrante e Cantina Strapazzon. 
 
NÃO INCLUI NO PACOTE: Despesas de caráter pessoal, refeições extras, telefonemas, 

ingressos em pontos turísticos não citados e quaisquer outras despesas que não estejam 

expressamente mencionadas no programa. 

 
VALOR DO PACOTE:   
 - À VISTA R$ 480,00 com desconto especial até 13/03/18 para pagamento em dinheiro.   

 - À PRAZO 07 X R$ 71,00 = 497,00 valor especial para parcelamento no cheque ou dinheiro.    

- Cartões VISA/MASTER (em até 10x 58,00 = 580,00 ) valor original sem desconto. 

 
A Agência estará à disposição na escola nas seguintes datas para recebimento de valores: 

09/03- 13/03 – 09 /04 - 09/05 – 08/06 – 09/07 – 09/08 - 11/09  

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

1) Todos os alunos deverão portar documento original (certidão de nascimento ou carteira 

de identidade). Aluno que estiver sem documento não poderá embarcar e não terá direito 

a devolução do valor pago. 

2) Parcelamento deverá encerrar 10 dias antes da viagem e respeitar as datas de 

pagamento citadas acima. 

3) Em caso de desistência com menos de 5 dias ( tempo hábil para devidos cancelamentos) 

não haverá devoluções; 

4) As inscrições deverão ser até 09/04 para efetuarmos reservas de hotel e transporte. Após 

esta data, somente estaremos aceitando inscrições se houver disponibilidade de vaga no 

hotel. Não aceitaremos inscrições de última hora. 

5) Somente terá garantia de vaga aquele(a) aluno(a) que entregar os documentos 

solicitados e o pagamento conforme combinado. VAGAS LIMITADAS! 

INFORMAÇÕES CCMM TURISMO: 
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
Fone: (51) 30778868  
Fone Plantão: (51)981417951 
email: ccmm_turismo@hotmail.com 
Contatos:Colégio La Salle Esteio: Cel.  (51) 34736244 
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AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 

 

PREENCHER, E DEVOLVER ATÉ O DIA 13/03/18 JUNTO COM O RESPECTIVO 

PAGAMENTO. 

OPÇÃO ESCOLHIDA:  

À VISTA (R$ 480,00) com desconto especial até 13/03 para pagamento em dinheiro. 

À PRAZO (07 X R$ 71,00 = 497,00)_____ valor especial para parcelamento no cheque ou 

dinheiro. 

Cartões VISA/MASTER (em até 10x 58,00 = 580,00 ) ______ valor original sem desconto. 

 

Nome do aluno:____________________________________________________________ 

Endereço_________________________________________________________________ 

Cidade______________________________________CEP_________________________ 

Fone _______________________Celular________________________________________ 

Data de Nascimento_________________RG_____________________________________ 

Tipo Sanguíneo: _____ É alérgico à:____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fone para contatos Emergência:_______________________________________________ 

E com quem falar___________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________ 

Nome do pai_______________________________________________________________ 

Nome da mãe______________________________________________________________ 

 

Autorizo o meu filho (a) ______________________________________________________ 

a realizar viagem a NOVA PETROPOLIS E BENTO GONÇALVES nos dias 17 a 18 de setembro 

de 2018, acompanhados dos professores do Colégio La Salle Esteio. 

 

    

   _______________________________ 

                                     Assinatura do pai ou responsável 

 

IMPORTANTE: Somente terá garantia de vaga aquele aluno que entregar os documentos 

solicitados e o pagamento conforme combinado (até 09/04/18). VAGAS LIMITADAS! 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE 

CONTRATADA: CCMM TURISMO 

CONTRATANTE: Pais e alunos Colégio La Salle Esteio  

1. A presente locação refere-se à viagem com saída marcada para o dia 17 a 18 de setembro 
de 2018 de Esteio a NOVA PETROPOLIS /BENTO GONÇALVES/ Esteio. 

2. Especificação do ônibus locado: Trata-se Ônibus Turismo possuindo acessórios como TV, 
DVD, Rádio, Banheiro, Ar Condicionado, Frigobar, e serviço de Bordo com guia 
EMBRATUR. 

3. O contratado CCMM TURISMO compromete-se com tudo o que está no programa em 
anexo. 

4. O preço da locação mais serviços: R$ 480,00 por passageiro à vista, ou conforme forma de 
pagamento escolhida.  

5. Desistência: em caso de desistência por parte do aluno sem motivos óbvios (doença) o 
mesmo perderá direito ao valor já pago e compromete-se a pagar as reservas já feitas em 
seu nome. Tal atitude serve para preservar os demais alunos que aguardam o fechamento 
do número mínimo de alunos para sair o passeio. 

6. Se o contratante estiver impossibilitado de viajar por motivo de doença receberá uma 
restituição de 70% do valor pago. Mediante apresentação de atestado médico desde que 
avisado com antecedência de no mínimo 5 dias para cancelamentos. Se for com menos 
de 5 dias não haverá devoluções. 

7. As devoluções poderão ocorrer das seguintes formas: em dinheiro caso a agência 
consiga repassar o lugar a outro aluno ou como crédito para uma próxima viagem 
podendo ser utilizado no período de 12 meses. 

8. A contratante assume total responsabilidade por eventual indenização de danos causados 
ao veículo, hotel etc. por qualquer transtorno causado pelo passageiro. 

9. É dever da contratada a manutenção, conservação e reparos mecânicos no veículo durante 
a viagem. 

10. A contratada inclui o seguro até o limite obrigatório, para os passageiros durante o 
percurso rodoviário, isentando-se de quaisquer outras responsabilidades por ventura 
reclamada. 

11. Somente terá garantia de vaga aquele aluno que entregar os documentos 

solicitados e o pagamento conforme combinado (até 09/04). VAGAS LIMITADAS! 

12. Todos os alunos deverão portar documento original (certidão de nascimento ou carteira 

de identidade). Aluno que estiver sem documento não poderá embarcar e não terá direito a 

devolução do valor pago. 

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato. 

Contratante_____________________________Contratada_________________________ 
 

INFORMAÇÕES CCMM TURISMO: (51) 981417951 – (51) 30778868. 
email: ccmm_turismo@hotmail.com 
Contatos:     Colégio La Salle Esteio: Cel  (51) 34736244 
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