1º DIA: 13/11/2021 SÁBADO: XAXIM / TREZE TÍLIAS / ARROIO TRINTA, 06h00 recepção com
café da manhã na agência Universo do Turismo em Xaxim. Logo após seguimos para Treze
Tílias com visita aos principais pontos turísticos da cidade. Um pedacinho da Áustria no Brasil,
orgulha-se de ser o Tirol Brasileiro. Visitada por milhares de turistas todos os anos, a cidade
destaca-se pela excelente receptividade, ótima culinária e pela fiel preservação da cultura
tirolesa. Final dos passeios seguimos para Arroio Trinta, capital catarinense da cultura
italiana. Check - in no sítio hotel San Ghermann hotelsanghermann.com localizado em meio
a mata de araucárias, restante da tarde livre para curtir a piscina e a área verde do hotel. A
noite teremos um jantar surpresa para o grupo, pernoite em hotel;
2º DIA: 14/11/2021 DOMINGO: ARROIO TRINTA / XAXIM, café da manhã no hotel. 09h00
saímos para o sítio da família De Bortoli, colheita guiada de pêssego (sendo que o que cada
pessoa colher será pesado e cobrado a parte). O local oferece também venda de produtos
coloniais. Após visita com degustação e almoço na vinícola Giovanni Felippo. A tarde visita
ao Portal da cidade de Arroio Trinta e ao Mirante da Aparecida, localizado no monte mais
alto da região, a 1.350 metros de altitude. Final dos passeios retorno para Xaxim com chegada
prevista para o final da tarde.









Café da manhã na agência Universo do Turismo em Xaxim;
City tour em Treze Tílias;
Guia local em Treze Tílias;
01 jantar em Arroio Trinta;
01 pernoite com café da manhã em Arroio Trinta;
Guia local em Arroio Trinta;
Visita ao Sítio De Bortoli em Arroio Trinta;









Visita com degustação na vinícola Giovanni Felippo em Arroio Trinta;
01 almoço na vinícola Giovanni Felippo em Arroio Trinta;
Visita ao portal da cidade em Arroio Trinta;
Visita ao Mirante da Aparecida em Arroio Trinta;
Ônibus executivo com ar condicionado e WC;
Guia coordenador desde a saída;
Serviço de bordo.

Despesas com alimentação e bebidas não mencionadas nos serviços inclusos, passeios
extras, ingressos e taxas de visitação, seguro viagem individual, demais gastos pessoais.

APARTAMENTO DUPLO
R$650,00

APARTAMENTO TRIPLO
R$650,00

APARTAMENTO INDIVIDUAL
R$775,00

*FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em 1 + 4x sem juros no cheque ou boleto bancário. A ordem dos
passeios e roteiro poderá ser alterada conforme disponibilidade de agendamentos, condições climáticas e
ou novos protocolos de segurança impostos para o período da viagem. Grupo mínimo para a realização da
viagem 25 pessoas.

