Especial Dia dos Namorados: Finde em
Cambará do Sul - Cânion Fortaleza + Cânion
Itaimbezinho
Tipo: Trilhas e Caminhadas, Turísticas e Lazer
Categoria: Regionais
Período: 12/06/2021 até 13/06/2021

Informações sobre a
Valor

VALOR:
R$ 329,90 (5 a 12 anos)
R$ 339,90 (adulto)
Free até 4 anos indo no colo.
*Valores via depósito ou transferência
**Para pagamentos via cartão e boleto há taxas do PagSeguro.
FORMAS E PRAZO DE PAGAMENTO:
O prazo de pagamento é de até 2 dias após a reserva.
Trabalhamos com depósito bancário, transferência, Pix, boleto, cartão de crédito e PicPay.
Parcelamos sem juros, via depósito até a data da viagem.
ATENÇÃO:
Os valores se referem para estadia em quartos duplos, triplos ou quádruplos. Quarto para 1
pessoa tem acréscimo de R$ 80,00 no valor da viagem e deve ser consultada disponibilidade
na reserva.
Crianças têm desconto desde que acompanhadas de 2 adultos pagantes.
Crianças de até 4 anos indo no colo não pagam, mas por questões de segurança indicamos
viajar em cadeirinha adequada para a idade (não fornecemos a cadeirinha). Neste caso, o valor
fica de R$ 199,90.

Roteiro

ROTEIRO:
> Sábado <
Manhã:
1 – Embarque;
2 – Início da viagem;
3 – Chegada no centro de Cambará do Sul;
4 – Troca de ônibus para ir ao Cânion Itaimbezinho;
5 – Parada no caminho para café da manhã;
6 – Após o café, continuação da viagem até o parque;
Tarde:
7 – Chegada no Parque e início da trilha do Cotovelo;
8 – Após realizar a trilha do Cotovelo, contemplar o local retornaremos para a base do Parque, onde
haverá um tempo para ir ao banheiro e tomar uma água;
9 – Iniciaremos a trilha do Vértice;
10 – Finalização das trilhas e retorno para ônibus com destino ao centro de Cambará;
11 – Chegada na Pousada e check in;
12 – Restante da tarde e noite livres. Sugerimos um jantar em algum restaurante no centro de
Cambará;
> Domingo <
Manhã:
13 – Café da manhã na Pousada e tempo livre até 10h;
14 – Check out da Pousada e embarque no ônibus rumo ao Cânion Fortaleza;
15 – Chegada no Parque e início da trilha do Mirante, com tempo para contemplação do local no fim
da trilha;
16 – Após realizarmos a trilha, retornaremos para o ônibus para irmos ao início da trilha da Pedra do
Segredo;
17 – Trilha da Cascata do Tigre Preto e da Pedra do Segredo (dependendo das condições do rio);
18 – Finalização das trilhas e retorno para ônibus com destino ao centro de Cambará;
19 – Parada no centro de Cambará para ir ao banheiro e tomar café (opcional);
20 – Troca de ônibus e início da viagem de retorno;
Noite:
21 – Desembarque nas cidades de origem.
REFEIÇÕES:
>> No sábado, faremos uma parada para café da manhã a caminho do Cânion Itaimbezinho. Esse
café está incluso no valor e o cardápio é o seguinte: 5 tipos de frutas, 18 tipos de geleia e chimias, 4
tipos de frios, 4 tipos de queijos, 2 tipos de pães, 4 bolos, 2 cucas, torresmo, queijo de porco, ovos
fritos e ovos mexidos feitos na hora e quentinhos, polenta com queijo na chapa, sucos de laranja e
limão, café no bule e leite.

>> No horário do almoço e café da tarde (sábado e domingo) estaremos no Cânion, por isso
sugerimos que leve lanches de casa para estes momentos.
>> Na noite de sábado o jantar será em local livre escolha. No centro de Cambará há várias opções
de restaurantes. Por se tratar de uma data com grande procura, sugerimos que reserve com
antecedência o restaurante onde deseja jantar.
>> Na tarde de domingo, após fazer as trilhas, faremos uma parada em uma padaria parceira no
centro de Cambará, para quem desejar fazer um lanche. A padaria conta com diversas opções de
lanches com preços variados (pão de queijo, pastel, enroladinho, sanduíche natural, etc.).

Inclusos

INCLUSO:
Transporte até o centro de Cambará do Sul (ida e volta);
Café da manhã colonial sábado;
Transporte do centro de Cambará até o Cânion Itaimbezinho (ida e volta);
Visita ao Cânion Itaimbezinho (parte superior) e trilhas do parque;
1 noite de hospedagem com café da manhã na Pousada Pôr do Sol, no centro de Cambará;
Transporte do centro de Cambará até o Cânion Fortaleza (ida e volta);
Visita ao Cânion Fortaleza (parte superior) e trilhas do parque;
Guia com cadastro no MTUR.
NÃO INCLUSO:
Almoço, jantar, café da tarde e demais refeições não citadas como inclusas;
Demais gastos não citados como inclusos.
POUSADA:
Nossa hospedagem será na pousada Pôr do Sol, que está estrategicamente localizada na área central
da cidade próxima a farmácia, supermercados e restaurantes. A pousada conta com chuveiro a gás,
calefação, toalhas, roupas de cama e wi-fi. Os quartos são para 2, 3 ou 4 pessoas. Quarto para 1
pessoa terá acréscimo no valor e deverá ser consultada a disponibilidade no ato da reserva.
CARDÁPIO DO CAFÉ DA MANHÃ SÁBADO:
No sábado, faremos uma parada para café da manhã a caminho do Cânion Itaimbezinho, em lugar
muito especial em meio a natureza. Esse café está incluso no valor e o cardápio é o seguinte: 5 tipos
de frutas, 18 tipos de geleia e chimias, 4 tipos de frios, 4 tipos de queijos, 2 tipos de pães, 4 bolos, 2
cucas, torresmo, queijo de porco, ovos fritos e ovos mexidos feitos na hora e quentinhos, polenta
com queijo na chapa, sucos de laranja e limão, café no bule e leite.

Embarque

EMBARQUE (horário de partida):

06:30 - Porto Alegre (mercado público, na av. Borges de Medeiros);
07:00 - Canoas (rodoviária, na rua lateral da BR 116);
07:20 - Esteio (estação Esteio da Trensurb, na rua Cmte. Cramer);
07:50 - São Leopoldo (centro de informações turísticas / marco zero da rota romântica, na rua
Dom João Becker);
08:15 - Novo Hamburgo (Entremalhas, na rua José do Patrocínio);
*comparecer pelo menos 15 min antes do horário embarque.
DESEMBARQUE(previsão de retorno):
19:00 - Novo Hamburgo (Entremalhas, na rua José do Patrocínio);
19:15 - São Leopoldo (Rodoviária, na rua Dom João Becker);
19:30 - Esteio (estação Esteio da Trensurb, na rua lateral da BR 116);
19:40 - Canoas (praça do avião, na rua lateral da BR 116);
20:00 - Porto Alegre (mercado público, na av. Borges de Medeiros).

Documentação e cancelamento

ATENÇÃO:
Certifique-se de realizar a compra da viagem apenas após verificar que seus documentos estão de
acordo com as normas abaixo.
No momento do embarque tenha em mãos o mesmo documento que foi informado na reserva,
caso contrário não será possível embarcar (devido as leis de trânsito da ANTT, DAER e/ou
Aduanas).
A perda ou extravio de documentos é de exclusiva responsabilidade do viajante, devendo este
consultar as autoridades locais para registrar ocorrência para embarcar e retornar legalmente
do destino.
Além do documento é necessário apresentar a última folha do contrato (enviada na reserva e
novamente na semana da viagem) preenchida e assinada.
DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE DE VIAGENS NACIONAIS:
BRASILEIROS MAIORES DE 16 ANOS:
O embarque deve ser feito utilizando um dos documentos abaixo, desde que sejam originais (cópia
não será aceita), contenham RG e foto.
Carteira de Identidade;
Carteira Nacional de Habilitação;
Passaporte nacional válido;
Carteira de Trabalho;
Carteiras Profissionais.
>> A CNH Digital não é aceita em viagens rodoviárias segundo a legislação do DAER e da ANTT.
BRASILEIROS MENORES DE 16 ANOS:

Carteira de Identidade para maiores de 12 anos;
Certidão de Nascimento original para crianças até 11 anos;
Autorização judicial autenticada feita pelo pai, mãe ou responsável legal.
>> A autorização acima somente é necessária quando o menor estiver com terceiros,
desacompanhado dos pais, responsável legal, irmãos, tios ou avós.
A autorização não será necessária quando o menor estiver viajando com parentes até 3º grau desde
que comprovado o parentesco no documento de identidade de ambos.
ESTRANGEIROS:
Passaporte original válido;
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
REAGENDAMENTO:
A viagem acontece independente do tempo no dia. Em casos extremos que necessitem
reagendamento da data, todos os passageiros serão contatados por e-mail, whatsapp ou
telefone previamente.
Todas as viagens estão sujeitas a reagendamento em caso de não atingir o número mínimo de
participantes. Nesse caso a EcoTrip reagendará a viagem para a data mais próxima possível.
Ficando o passageiro impossibilitado de participar o valor poderá ser deixado de crédito, a fim
de ser utilizado em qualquer outra viagem de interesse do passageiro. Não havendo interesse
no crédito, a EcoTrip fará a devolução do valor pago.
CANCELAMENTO:
Buscando maior qualidade para sua viagem trabalharmos com agendamentos prévios com nossos
parceiros. Por isso, caso haja cancelamento por parte do passageiro ou não comparecimento no
embarque, existem cobranças de taxas, conforme abaixo:
Mais de 30 dias da data de embarque: cobrança de 15% do valor da viagem
De 29 a 21 dias da data de embarque: cobrança de 30% do valor da viagem
Dia 20 a 8 dias da data de embarque: cobrança de 60% do valor da viagem
Menos de 7 dias da data de embarque: cobrança de 100% do valor da viagem
* valores de devolução sujeitos a alteração para viagens que incluem reservas de hotel.
** quando a viagem estiver sendo parcelada via depósito, a devolução será referente ao valor pago
até o momento do cancelamento.

Informação

OBSERVAÇÕES:
Nos parques onde faremos as trilhas não existem restaurantes, lancherias nem banheiro*.
Apenas no centro da cidade. *No Cânion Itaimbezinho tem banheiro na parte central do
parque;
A viagem pode acontecer em ônibus ou micro-ônibus, sendo ambos categoria turismo. Sempre
priorizamos ônibus, mas para evitar cancelamento por não atingir o número mínimo de

pessoas, a viagem pode vir a acontecer em micro-ônibus, o que não prejudicará em nada o
andamento da mesma;
Lembre-se de comparecer 15 minutos antes do horário de partida, pois a saída será
pontualmente no horário mencionado.
DICAS DO QUE LEVAR:
Roupas e calçados confortáveis;
Água;
Lanche leve para fazer nas trilhas (frutas, sanduíche, etc);
Câmera fotográfica;
Coberta fina caso deseje utilizar no ônibus;
Lanches para fazer durante a viagem;
Capa de chuva;
Guarda-chuva;
Protetor solar;
Repelente;
Óculos de sol;
Boné ou chapéu;
Remédios que faça uso regular;
Kit básico de primeiros socorros.
COMO FAZER SUA RESERVA:
Envie para o e-mail ecotrip.rs@gmail.com os seguintes dados:
1) Nome completo (sem abreviações);
2) Número de RG;
3) Número de celular;
4) Local de embarque.
-> Lembre-se: você deve enviar os dados de todos os passageiros que está fazendo a reserva. Além
disso, o nome deve estar igual ao que consta no documento a ser apresentado para embarcar.
Após recebermos seus dados, enviaremos um e-mail com o contrato e as informações para
pagamento. A reserva só fica confirmada após o pagamento total da trip.

(51) 99773.7825

ecotrip.rs@gmail.com

