
 
MONTANHAS CAPIXABAS 
ROTA DAS CERVEJARIAS  

 
O Espírito Santo vem se destacando a cada dia no processo de fabricação de cervejas artesanais e a maioria dos fabricantes 
resolveram abrir as portas de suas propriedades para receberem turistas e os amantes da bebida. Além de saborear os diversos 
tipos de cervejas, paisagens de tirar o fôlego e bons petiscos completam o cenário, dando um toque de romantismo e glamour. 
Grande parte das cervejarias estão localizadas na região serrana do Estado (Venda Nova, Pedra Azul e Domingos Martins), onde 
o clima de montanha dá um toque especial no nosso passeio.  
 
Iniciaremos nosso passeio pela BR 262 até a localidade de Caxixe, município de Venda Nova do Imigrante. Chegando ao local 
faremos a nossa primeira visita na CERVEJARIA AZURRA, local muito aconchegante que fica atrás da Pedra Azul e com várias 
qualidades de cervejas e petiscos. Após seguiremos para nossa segunda parada, a CERVEJARIA RONCHI BEER, uma casa 
muito bonita, onde as fotos em frente a Pedra Azul se transformam em verdadeiros cartões postais. Após, seguiremos para o centro 
do município de Domingos Martins, para nossa terceira visita, CERVEJARIA BARBA RUIVA, ganhadora do prémio de melhor 
cerveja IPA do mundo em 2019. Ao final do dia retorno a Vitória e Vila Velha.  
 

DURAÇÃO:  
- 08:00 horas. 
 
PACOTE INCLUI:  
- Transporte executivo com ar condicionado;  
- Guia credenciado ao Ministério do Turismo.  
 
NÃO INCLUI:  
- Alimentação (refeição e bebibas).  
- Extras  
 
EMBARQUES:   
06h15m – Serra – EPA de Laranjeiras – Ao lado do Terminal  
06h30m – Vitória – UFES  
06h45m – Vitória – Reta da Penha – Boulevard da Praia  
07h00m – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
07h30m – Cariacica – Campo Grande – BR 101 – Garagem da Águia Branca 
 
O QUE LEVAR :   
- Roupas leves, casaco de frio (clima muda rápido), mochila; 
- Protetor solar, boné ou viseira e máquina fotográfica. 
 
 



 
 
 
VALOR POR PESSOA: 
R$ 100,00 (cem reais) – Adultos. 
*Crianças de 0 a 05 ano e 11 meses free – Viajando no colo dos pais  
 
 
CONDIÇÕES GERAIS: 
- Preço por pessoa e valores anunciados em reais;  
- Crianças de colo de 0 a 05 anos e 11 meses FREE. Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses pagam 70 % do valor.  
- Não incluem despesas com extras: refeições, bebidas e ingressos de atrativos não mencionados;  
-. O tipo de veículo a ser utilizado no passeio, será de acordo com o número de adesões;  
- Para cancelamento até de 24 horas, reembolso de 30 % do valor. Não terá direito a reembolso cancelamentos com menos de 
24 horas antes do passeio.  
- O não comparecimento no local marcado para embarque será considerado No-Show, sem direito a reembolso.  
- Não nos responsabilizamos por objetos pessoais esquecidos no interior dos veículos, hotéis e nos locais de visitação;  
- O passeio poderá ser cancelado sem aviso prévio por motivos de força maior ou alheio a vontade (clima, estradas, greves, 
interdições) ou ainda pela insuficiente quantidade de pessoas. Nesse caso é salvo o reagendamento ou o ressarcimento total do 
valor pago.  
 
 


