Siga Caminhos da Ceva Porto Alegre

(Degustação de Cerveja Artesanal + Visita Guiada à Fábrica + Transporte Exclusivo na porta do hotel)
Experimenta!
Afinal, você está na Capital Nacional das Micro cervejarias!
Com trinta e cinco (35) micro cervejarias cadastradas, Porto Alegre ostenta orgulhosa esse título de capital
das cervejas artesanais.
E nessa experiência você poderá visitar uma das mais reconhecidas da região, provar de suas variedades de
cervejas, e ainda conhecer a fábrica e entender como são produzidas essas maravilhas que encantam
amantes de cerveja do mundo todo que procuram em Porto Alegre matar a sua curiosidade e a sua sede.
A @siga.portoalegre vai te buscar na porta do hotel em um carro exclusivo com motorista pra você, e vai
te levar até o maior bar cervejeiro da capital gaúcha, o: @4beerpoa.
Logo na chegada o mestre cervejeiro vai te receber, e logo em seguida te leverá pra dentro da fábrica
própria, e você vai poder presenciar a magia e o cuidado do processo de produção de 35 sabores
diferentes de cerveja, e logo após vai poder degustar alguns desses sabores harmonizados com petiscos
deliciosos!

Degustação: 3 Half Pint’s (Aprox. 1,2 litros) + 1 Petisco do Cardápio
Duração aproximada: 2hs 30min
Dias: sexta-feira / sábado
Opções de Horários: 19:30
Tarifa Net (por pessoa): Adulto (18 – 100)
1 pax: R$ 219,00 Adulto (18 – 100)
2 pax: R$ 159,00 Adulto (18 – 100)
3 pax: R$ 139,00 Adulto (18 – 100)
4 pax ou acima: R$ 129,00
Máximo de pagantes por reserva: 4 pax
Ponto de Encontro: Na recepção do Hotel.
Inclui: Transporte em veículo exclusivo desde a porta do hotel Degustação de 3 Half Pint’s (Aprox. 1,2 litros) +
1 Petisco do Cardápio Visita Guiada à Fábrica
Política de Cancelamento: Para receber um reembolso integral, os viajantes podem cancelar até 24 horas
antes do início da experiência no horário local. Após esse período, não haverá reembolso.
Limite para Reservas: Parar de vender 24 horas antes do horário de início

PACOTE 1 PESSOA
R$ 428,00

PACOTE 2 PESSOAS PACOTE 3 PESSOAS PACOTE 4 PESSOAS
R$ 567,00

R$ 706,00

R$ 1.014,00

Pacote para 4 pessoas esta considerado 1 apartamento por casal, ou seja dois apartamentos.

