
 
NOVIDADE: TREM DOS VALES – MUÇUM À GUAPORÉ 

Pacote Rodoviário - Saída 08.09.2019 – Domingo 

 

   

              Trem trajeto Muçum à Guaporé                             Café Colonial em Lajeado                     Monumento Cristo de Guaporé 
 

01 - ROTEIRO DA VIAGEM – 08.09.19 – Domingo 

 

A – Passeio em LAJEADO: 

 

   Embarque em Venâncio Aires às 07h com destino à Lajeado, com a seguinte programação no destino: 

 9h Visita ao Belvedere com vista para Rio Taquari, a rua feita por mão escrava; 

 10h Visita a Praça da Matriz, casa de Cultura; 

 10h30min Visita ao Parque Histórico, aos fundos do Parque do Imigrante; e 

 11h30min no almoço será estilo café colonial no Parque Histórico, com o seguinte cardápio: 
Queijo mussarela, queijo colonial, apresuntado, salame, torresmo, morcilha, linguiça cozida, molho com salsicha, 
batata palha, salsicha bock, costelinha de porco, pão de queijo, rosca, omelete, pães, cucas, bolos, pizza, canudinho, 
enroladinho, bolinho de queijo, pastel com massa caseira, risoles, prensado, pastel de forno, mini churros, empadão 
frango, torta fria, calça virada, doces, canoinha doce, sobremesas e tortas com café, leite e chá. 
 

B – Passeio de TREM: 

 

12h45min o grupo se desloca para a Plataforma do Trem em Muçum (14h), para pegar o passaporte (incluso) para  
   seguir viagem passando por Túneis, Pontes e Paisagem de tirar o fôlego, chegando a Guaporé, o passeio de 3h duração; 

 17h30min Visita ao monumento Cristo de Guarporé; 

18h15min Shopping Bela Guaporé (Joias e Roupas intimas), 

19h30min OPCIONAL Jantar DI NONO no Shopping Bela Guaporé - R$ 40,00 sem bebidas. – RESERVAR NA AQUISIÇÃO                                       
DO PACOTE. (Rodízio de Pizzas, Rodízio de Massas, batata e polenta frita e salada tudo servido na mesa). 

Após retorno para casa. 

 

02 – O PACOTE INCLUI: 

 Transporte rodoviário, em ônibus categoria turimso;  
 Tour em Lajeado (Casa de Cultura, Belvedere e Parque Histórico); 

 Café Colonial no Parque Histórico Lajeado (vide descrição cardápio acima); 

 01 bilhete para embarque no Trem - Estação Ferroviária de Muçum à Estação Ferroviária de Guaporé;  
 Tour no monumento Cristo de Guaporé; 

 Visita ao Shopping Bela Guaporé (tempo para compras, com destaque para bijuterias e joias); 

 Seguro de Viagem; e 
 Guia Mtur e serviço de bordo; 

 

03 – INVESTIMENTO POR PESSOA:  

 Adulto: À vista R$ 268,00 ou 01 + 02 x de R$ 96,00. 

 Criança: 06 à 10 anos: À vista R$ 238,00 ou 01 + 02 x de R$ 85,00 (de 01 à 05 anos uma Taxa de R$ 15,00). 

              Parcelado no cartão de crédito, boleto bancário ou cheque. 
 

04 – OBSERVAÇÃO: 

 Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugares sem prévio aviso. 
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