1o dia, 12.11, sexta-feira – Porto Alegre/Caxias do Sul/Farroupilha – Embarque em Porto Alegre no Haudi Park, às 20h00.
Em Caxias do Sul, 22h30 e Farroupilha 23h00 e em locais a serem estabelecidos próximos da viagem. Trânsito.
2º dia, 13.11, sábado -Ametista do Sul/Iraí – Chegada pela manhã em Ametista do Sul e café da manhã (incluso). Ametista
do Sul, município encantador, conhecido por suas belezas naturais e raras. Aqui encontramos as pedras preciosas em forma
bruta ou lapidada. Aqui está a maior jazida de pedra ametista do mundo. Os principais atrativos são o garimpo em atividade,
a igreja Matriz, o Museu e a Pirâmide Exotérica. São várias as lojas que possibilitam a compra das pedras preciosas e
artesanatos locais. Também se destaca adega com vinhos envelhecidos em túnel da mina. Saída para Iraí no final da manhã.
Almoço no hotel (incluso) e check in a partir de 14h. Opcional banho nas águas termais ou caminhada pelo parque. Jantar no
hotel (incluso).
3º dia, 14.11, domingo - Iraí/Caaró/S. Miguel das Missões/Santo Ângelo ––Após o café da manhã saída para uma visita
ao Sítio Arqueológico de S. Miguel Arcanjo, também conhecido como Ruínas de S. Miguel das Missões. Ali estão os
remanescentes da antiga redução jesuítica, integrante dos Sete Povos das Missões. As ruínas da igreja constituem os
vestígios mais impressionantes e mais íntegros da antiga redução. À noite Show de Som e Luz (ingresso não incluso e mais
próximo da viagem informaremos valores para adultos, menores, estudantes e terceira idade). Em Trânsito visitaremos o
Santuário de Caaró localizado em Caibaté. Apó o espetáculo noturno viagem a Santo Ângelo e instalação em hotel.
4º dia, 15.11, segunda – Santo Angelo/Caxias do Sul/Farroupilha/Porto Alegre – Após o café da manhã embarque da
bagagem e visita à cidade com destaque para a antiga Gare, o Museu Municipal e a Catedral. No final da manhã saída para
as cidades de origem. Chegada à noite.
Preço e condições de pagamento (em R$ e por pessoa – tarifa promocional válida até 30.07.21):
Condições
Apto Triplo
Apto Duplo
Apto SGL
À Vista

843,00

873,00

996,00

3 X no cheque

281,00

291,00

332,00

1+5X

148,00

154,00

175,00

1+3X

216,00

223,00

255,00

Tabela elaborada em 09.02.21 - preços sujeitos a alteração sem prévio aviso

Estão inclusos no preço: 1) transporte em ônibus categoria leito turismo (LD); 2) 2 diárias em hotel categoria turística com
café da manhã; 3) 1 café extra, 1 almoço e 1 jantar no hotel de Iraí; 4) Tours mencionados no programa, com guias locais; 5)
acompanhamento de guia.
Hotéis previstos: 1) Iraí: Hotel Iraí: www.hotelirai.com.br; 2) Santo Ângelo: Hotel Maerkli: https://www.maerkli.com
Não inclui: ingressos em igrejas, museus e monumentos e quaisquer outros serviços não citados.
QUADRO DE DISTÂNCIAS – EM KM
Porto Alegre/Caxias do Sul
130
Santo Ângelo/São Miguel
56
Caxias do Sul/Ametista do Sul
383
São Miguel/Caaró
26
Ametista do Sul/Iraí
35
Caaró/Caxias do Sul
460
Iraí/Santo Ângelo
246
Caxias do Sul/Porto Alegre
130

