1º DIA: 21/10/2022 SEXTA-FEIRA: XAXIM / ITÁ, 06h00 recepção com café da manhã na
agência Universo do Turismo em Xaxim. Logo após seguimos para Itá. Fundada por migrantes
gaúchos, a antiga cidade de Itá foi inundada para a construção da Usina Hidrelétrica de Itá.
Em 1996, a nova cidade foi inaugurada para receber os moradores. Itá é considerada a Capital
do Paraíso por oferecer aos visitantes além das belezas naturais, opções de lazer,
entretenimento, aventura, gastronomia e uma rica história a ser contada. Pela manhã city
tour pela cidade conhecendo um pouco da história do município com visitas ao CDA (Centro
de Divulgação Ambiental) da Usina Hidrelétrica de Itá, Casa da Cultura - Casa Alberton, Museu
- Casa Camarolli, Mirante da Usina (conforme disponibilidade). Final do tour seguimos para
a Vinícola e Cachaçaria Família Quadros, visita e degustação de cachaças e licores. Almoço
(incluso) no Bistrô Quadros, à tarde check - in no hotel e-Suítes Itá Resort. Restante da tarde
e noite livre para curtir o hotel e a programação oferecida. Jantar (incluso), pernoite;
2º DIA: 22/10/2022 SÁBADO: ITÁ, café da manhã no hotel. Pela manhã visita ao Recanto dos
Balseiros, uma propriedade rural as margens do Rio Uruguai que possui um museu familiar
onde conta a história dos balseiros que transportavam madeira nativa até a Argentina. Após
seguimos para o Empório do Mirtilo, degustação de produtos à base do mirtilo (blueberry)
com visita aos pomares para realizar a colheita da fruta no sistema “colha e pague’’. Retorno
para o hotel, almoço (incluso), tarde livre no hotel. No final da tarde, ao pôr do sol faremos
um divertido e belo passeio de barco com muitas surpresas no lago da Usina Hidrelétrica de
Itá com visitação às Torres iluminadas da Igreja da cidade velha. Final do passeio retorno para
o hotel, jantar (incluso), pernoite;
3º DIA: 23/10/2022 DOMINGO: ITÁ / XAXIM, café da manhã no hotel. Dia livre para curtir
as piscinas do hotel e atividades/passeios opcionais. Almoço (incluso), final da tarde em
horário combinado retorno para Xaxim.
















Café da manhã na agência Universo do Turismo em Xaxim;
02 pernoites no e-Suítes Itá Resort em apto superior;
02 cafés da manhã no hotel;
02 almoços no hotel;
02 jantares no hotel;
City tour em Itá;
Visita com degustação de cachaças e licores na Vinícola e Cachaçaria Família Quadros
(não inclui degustação de vinhos);
01 almoço no Bistrô Quadros (não inclui bebidas e sobremesas);
Visita ao Empório do Mirtilo com degustação e colheita (sistema colha e pague);
Visita ao Museu Recanto do Balseiro;
01 passeio de barco noturno pelo lago da Usina Hidrelétrica de Itá;
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, taxas de serviço e turismo, seguro viagem individual, demais gastos pessoais.

APARTAMENTO DUPLO
R$1.240,00

APARTAMENTO TRIPLO
R$1.240,00

APARTAMENTO INDIVIDUAL
R$1.940,00

*Crianças: 0 a 5 anos FREE - desde que viagem no colo dos pais. 6 a 12 anos R$790,00 acompanhadas de dois
adultos pagantes. **Consulte disponibilidade para aptos triplos (duas camas de casal) e individuais.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 10x sem juros no cheque ou boleto bancário para adesões a
partir de fevereiro. 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 30 pessoas.

