
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escolhemos a dedo algumas especiarias para você não deixar faltar na dispensa! Delícias que só encontramos 
aqui, no Espírito Santo: queijos e iogurtes artesanais, cafés especiais, o famoso socol, biscoitos e muito mais! 
Um dia inteiro para você se deliciar e comer muito bem, cercado de paisagens exuberantes do nosso estado! 

 Guia acompanhante MTur 

 Serviço de Bordo de ida e volta 

 Traslado climatizado executivo Águia Branca Turismo 

 Laticínios Valentim – queijos e iogurtes caseiros, e doces especiais. 

 Fazenda Carnielli – queijos, cafés especiais e iguarias 

 Sítio Lorenção – socol e defumados 

 Almoço com buffet livre na Fazenda Saúde 

 Happy Hour na Rota do Lagarto com opção de sorveterias, confeitarias, cervejarias e chocolateria 

 Parada na Casa da Bica para apreciação e café 

 PARA FOTOS DO PASSEIO, CLIQUE AQUI. 

Depósito/transferência: R$128,00 
Picpay: R$131,00 
Cartão em 6x escritório: R$135,00 
Cartão em 3x no site: R$142,00

• Trabalhamos com as contas bancárias do SICOOB e INTER; 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/gastron%C3%B4mico-de-pedra-azul-e-venda-nova
https://www.agenciabluetrip.com/product-page/gastron%C3%B4mico-de-pedra-azul-e-venda-nova
https://www.agenciabluetrip.com/product-page/gastron%C3%B4mico-de-pedra-azul-e-venda-nova


 

• Realizamos a emissão de boletos bancários, com acréscimo de taxa de serviço no valor de R$3,50 por 
boleto emitido;  

• Todas as nossas viagens possuem CASHBACK de retorno pelo programa CASH TRIP, exceto roteiros 
promocionais. Para saber mais, consulte regulamento no site; 

• Consulte a disponibilidade de vagas antes de efetuar a compra; 
• Cortesia para crianças de até 5 anos, indo no colo no ônibus; 
• Parcelamentos por depósito/transferência devem estar quitados até 7 dias antes da viagem; 

 Horários de embarque não possuem tolerância de atraso, chegar com 20 minutos de antecedência para 

acerto de mapa de cadeiras e bagagens; 

 Embarques não serão permitidos sem apresentação de documento com foto; 

 Roteiro poderá sofrer alteração caso não existam condições técnicas/ condições operacionais para sua 

realização; 

 A Blue não trabalha com copos descartáveis durante suas viagens. Você pode trazer a sua caneca de casa 

ou adquirir um dos nossos; 

 É proibido o consumo de bebidas alcóolicas no interior do veículo responsável pelo translado do grupo; 

 
 

Dúvidas ou negociação do seu pacote, não hesite em nos chamar nos canais abaixo: 
Atendimento personalizado: (27) 3072-1808 

Whatsapp: (27) 99601-2082 
E-mail: reservas@agenciabluetrip.com 

 
 
 
 
 

 

mailto:reservas@agenciabluetrip.com
https://www.agenciabluetrip.com/product-page/gastron%C3%B4mico-de-pedra-azul-e-venda-nova

