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Bento 

Gonçalves 

Saída: Saídas todas as sextas-feiras até 2021 

  

Duração: 03 dias e 02 noites 

ROTEIRO 
1° dia - Cidade de origem / Bento Gonçalves                                                                     
Saindo da sua cidade de origem, sugerimos aluguel de carro (não incluso). Chegando ao hotel 
escolhido, após horário de check-in, indicamos realizar o passeio Caminhos de Pedra (não 
incluso), uma rota que resgata a herança cultural italiana, onde descendentes desses 
imigrantes recebem os visitantes mostrando a autenticidade e originalidade da sua cultura, 
gastronomia e arquitetura. Visitas acompanhadas com duração aproximada de 04 horas. 
Após passeio, recomendamos jantar no Restaurante Sbornea's. 
 
2° dia - Bento Gonçalves 
Após café da manhã, saída para o Bento City Tour que oferece aos visitantes um passeio pela 
história do município. Conheça de perto os detalhes urbanos que transformaram um sonho 
em realidade. O itinerário a ser percorrido compreende os seguintes pontos: Pipa Pórtico, 
Estação Ferroviária, Parque Temático Epopéia Italiana (visualização externa), Cooperativa 
Vinícola Aurora, Igreja São Bento, Monumento ao Imigrante, Museu do Imigrante, Casa Geisel, 
Via Del Vino, Santuário Santo Antonio e demais pontos turísticos ao longo do trajeto (tour 
panorâmico). A tarde sugerimos o Piquenique nos Parreirais, na Vinícola Larentis. Além do 
piquenique, nesse passeio faremos uma parada para degustação dos produtos da Vinícola 
Boutique Barcarola. Noite livre. 
 
3° dia - Bento Gonçalves / Cidade de origem 
Após o café da manhã, sugerimos o passeio Vale do Rio das Antas (não incluso). Neste 
trajeto, encontram-se produtos de ótima qualidade como vinhos, espumantes, licores, 
cachaças, sucos e artesanatos. O visitante poderá observar as águas do Rio das Antas 
formando uma enorme "ferradura" ao redor de uma montanha. Além do parque industrial, a 
vinícola conta com um Parque Temático da Uva e do Vinho, com passarelas internas para os 
turistas transitarem pela área de produção de vinhos.  Após o passeio, em horário desejado, 
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retorno a cidade de origem. 
 

O pacote inclui: 
 
- 02 noites de hospedagem (consulte regime de alimentação); 
- Bento City Tour com Vinícola. 

 

HOTÉIS PREVISTOS 
 

Dallonder Vittoria Hotel -  https://www.dallonder.com.br/bento-goncalves/vittoria 
 
Dallonder Grande Hotel -  https://www.dallonder.com.br/bento-goncalves/grandehotel 
 
Hotel Laguetto Viverone Bento -  https://www.laghettohoteis.com.br/hoteis/bento-goncalves/viverone

 

 

VALORES POR PESSOA 
 
VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO DALLONDER VITTORIA HOTEL: A 
PARTIR DE R$ 309,00 

 
VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO DALLONDER GRANDE HOTEL: A 
PARTIR DE R$ 309,00  

 
VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO HOTEL LAGHETTO VIVERONE BENTO: 
A PARTIR DE R$ 329,00  
 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

Cartão de Credito e Cheque: Entrada + 02 parcelas sem juros. 
Boleto: Entrada (Dinheiro ou Cheque) + 02 parcelas sem juros. Sendo que as 03 primeiras 
parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque.  
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INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade 
 
Documentação 
É imprescindível que o participante leve documento de identidade com foto. 
 
Observações 
Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos 
programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante responsável pela 
excursão, sem prejuízo para o passageiro. 

 

  


