
 

 

Descritivo Taça & Trufa / Caminhos de Pedra 

 

Taça & Trufa é uma experiência que combina a degustação de Vinhos e Espumantes Garibaldi 
com Trufas Artesanais exclusivas. Uma Viagem Sensorial por sabores, aromas e inspirações. 

 

Valor do pacote : (conforma anunciado) a vista ou em até 12 vezes no cartão (consulte 

taxas). 

 

Data de saída e retorno: conforme anunciado ( Bate e Volta). 

Inicio do Embarque: 7:00  

Saída do Ônibus: 7:30 

Horário de retorno a Porto Alegre: 17:00 

Desembarque nos mesmos locais de embarque e fim dos serviços. 

 

Incluso no pacote: 

-Transporte ida e volta POA- Bento Gonçalves-POA 

- Visita em Vinicula  

- Ingresso degustação Taça e Trufas Garibaldi Experience 

- Almoço na Fenachamp (sem bebidas) 
- Agente de viagem desde POA. 
 

Não incluso no pacote: 
* Ingresso e atividades extras no trajeto e no destino 
* Alimentação em geral (salvo o almoço) 
* Qualquer outro item não mencionado como incluso 
 
Locais de embarque:  
1 - CENTRO - 7:00. Estacionamento 2 do HAUDI PARK, Rua Comendador Álvaro 
Guaspari, 100 (150 metros da Rodoviária de Porto Alegre). 
2 - CANOAS – 7:40. Lateral da rodoviária junto a BR 116; 
3 - ESTEIO – 7:50 Parada de ônibus junto a passarela, em frente ao Parque de 
Exposições Assis Brasil (sentido Poa x interior); 
4 - SAPUCAIA DO SUL – 8:00 Posto de Combustível Tigrão Shell; 
5 - SÃO LEOPOLDO – 8:15 Marco Zero da Rota Romântica junto a BR 116 (próximo a 
rodoviária); 

 



 

 
 
 

Serão 5 harmonização surpreendentes: 

- ESPUMANTE MOSCATEL + TRUFA DE CHAMPAGNE 

- VINHO TINTO SECO + TRUFA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 

- ESPUMANTE BRUT ROSÉ + TRUFA DE CEREJA 

- VINHO CHARDONNAY + TRUFA DE MARACUJÁ 

- ESPUMANTE PROSECCO + TRUFA DE LARANJA 

 

Após esta viagem por sabores e sensações iremos conhecer os Caminhos de Pedra em Bento 

Gonçalves, um roteiro cultural onde vamos degustar queijos,vinhos e espumantes produzidos 

na serra gaucha. Também iremos conhecer os cenários onde foram gravadas cenas das 

novelas Tempo de Amar e do filme O Quatrilho. 

- Passaremos pela Casa da Ovelha, onde os cordeirinhos são alimentados por você. 

Uma vivência original e inesquecível ! 

- Show de Falcoaria .Uma verdadeira arte no céu! Veja o vôo das aves de rapina como gavião, 

falcão e coruja. 

- Presencie a conexão única do pastor e seu Border Collie ao movimentar as ovelhas. 

- Alimente você mesmo as ovelhas e conheça um pouco mais sobre a raça lacaune. 

 

Vamos visitar: 

- Caminhos de Pedra  

- Cantina Strapazzon,onde foi gravado o filme quatrilho e a novela Tempo de Amar e degustar 

vinho e embutidos (ingresso R$ 5,00) visita opcional. 

- Parque das ovelhas show de Falcoaria e degustação de derivados do leite de ovelha  

( ingresso + ou - menos R$ 20,00) visita opcional 

- Casa das cucas  

- casa da erva mate (ingresso R$ 5,00) visita opcional 

- casa das massas 

 

É OBRIGATORIO:  

- A apresentação de documento de IDENTIDADE na hora do embarque. A sua falta não será 

permitido o embarque e não da direito a nova viagem ou reembolso do valor pago.  

- A Moving Turismo se compromete a brindar os serviços de acordo com o itinerário contratado, 

sempre e quando não existam circunstâncias que ponham em risco a integridade dos 

passageiros. - Em todo caso nos reservamos o direito de modificar ou alterar qualquer 

itinerário, de tal maneira que os passageiros possam continuar sua viagem de forma segura. 

- O não comparecimento no embarque por qualquer motivo não da direito a nova viagem ou 

reembolso do valor pago. 

 

Embarque, documentos obrigatórios: 

 Deverá ser apresentado o mesmo documento utilizado para reserva,seja Nº RG,CNH ou 

CTPS 

 Nem um outro documento será aceito e o passageiro será desligado da viagem sem 

reembolso. 

A não apresentação do documento no momento do embarque impossibilita o embarque e 

consequentemente o desligamento automático da viagem (sem direito a reembolso). 

Sendo que desta forma, qualquer tipo de problema referente à documentação que venha a 

causar a impossibilidade de embarque, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer 

reclamação e nem devolução de valores. 

 



 

 
 É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO SOMENTE CRIANÇAS. 
O responsável pela criança deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação 
informada. 

 

DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 

Onibus: 
Qualquer dano no ônibus causado por passageiro (ex.: furo em poltrona, mau uso de 

banheiro, quebra de alguma peça, utensilio, equipamento) será de inteira 

responsabilidade do mesmo e arcará com o prejuízo. 

 

Fumantes: 
É expressamente PROIBIDO fumar dentro do ônibus. 
Obs: Caso aconteça de alguém fumar, será dado uma "advertência", caso ocorra novamente o 
mesmo será desligado da viagem sem direito a reembolso. 

 

EMBARGADO/CANCELADO: 

Caso a viagem seja comprada por motivo de algum evento/festa e o mesmo seja cancelado, a 

Moving Turismo não se responsabiliza pelo o mesmo, assim os clientes arcarão com o 

prejuízo. Isso serve para qualquer tipo de viagem que envolva venda de ingressos. Nós não 

somos da produção,não temos vinculo algum com o evento a ser realizado(exceto seja 

informado ou incluído no pacote). 
 
 

DAS RESPONSABILIDADES: 

 A Moving Turismo não se responsabiliza pela ocorrência de: 

 Acidentes ou lesões corporais ocorridas ao CLIENTE durante a viagem. 
 

SEGURO VIAGEM NÃO INCLUÍDO NO PACOTE. 
 A Moving Turismo recomenda ao CLIENTE a aquisição de seguro viagem. Os passageiros 

que, no decorrer da viagem, necessitarem de assistência médica, ambulatorial, hospitalar de 

remédios da ministração do mesmo ou tratamentos durante a viagem, deverá suportar as 

despesas deles decorrentes às suas próprias expensas. 

 A Moving Turismo orienta para que os titulares de seguro de saúde ou assistência médica,  

na hipótese de o CLIENTE optar pela feitura de apólices de seguro que acobertem esses casos 

especiais, que vigorem pelo tempo de duração da viagem, poderá adquiri-los junto às 

empresas especializadas no ramo. 

 

A Moving deseja a todos uma ótima viagem! 
 

 
 

Moving Turismo Inscrito no CNPJ 29.711.123/0001-12 CNAE 79.11-2/00 
CADASTUR Nº 23.093364.10.0001-3 

 

Informações e Reservas: 

E-MAIL MOVINGTURISMO@HOTMAIL.COM 

Whatsapp 55(51) 992241570 / 32174371

 

mailto:MOVINGTURISMO@HOTMAIL.COM

