
18-86 SERRA GAÚCHA – NATAL LUZ
Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Gramado, Canela e Nova Petrópolis

Outubro de 2018  –  5 dias

Coordenador: Padre Paulo Roberto da Paróquia São Miguel de Cotegipe / BA

25/10 (qui) -  SALVADOR / PORTO ALEGRE / BENTO GONÇALVES
Apresentação no aeroporto de Salvador para embarque em voo da Gol para Porto Alegre.  Recepção no
aeroporto e viagem de ônibus para Bento Gonçalves. Chegada no hotel e acomodação.  Jantar.  Noite
Livre.

26/10 (sex) – BENTO GONÇALVES / MARIA FUMAÇA / CARLOS BARBOSA / GRAMADO
Café da  manhã no  hotel.  Hoje  faremos  um passeio  de retorno às  origens  dos  imigrantes  italianos.
Embarque no trem Maria Fumaça, que percorre o caminho entre as cidades de Bento Gonçalves e Carlos
Barbosa,  oferecendo show típico italiano,  tarantella e  degustação de suco de uva e espumante.  Em
seguida faremos uma visita ao show room da Tramontina onde encontraremos produtos da marca com
descontos. Logo após visitaremos a Fetina de Formaio. Parada para almoço em uma cantina (incluso). A
tarde iniciaremos fazendo a Epopéia Italiana, onde durante todo o espetáculo, você será guiado por
Lázaro ou Rosa em nove cenários em tamanho real, vivendo grandes momentos e conhecendo histórias
emocionantes. Um show de luz e som, que termina com uma celebração especial acompanhada por
degustações de suco e vinho. Continuamos as visitas a Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos com parada
para visita e degustação na  Vinícola Aurora. Ao término viagem para Gramado. Chegada e acomodação
no hotel. Após saída para janta (incluso). Noite livre.

27/10 (Sab) -  GRAMADO / CANELA / GRAMADO
Café  da  manhã no  hotel.  Hoje  realizaremos  uma  visita  por  Gramado  e  Canela,  cidades  com  forte
influência europeia nos seus costumes e arquitetura. Algumas das atrações que visitaremos (a ordem
das  visitas  pode  ser  alterada  sem  prévio  aviso).  O  Lago  Negro em  Gramado,  com  suas  margens
decoradas com árvores típicas da região da Bavária na Alemanha. Também iremos ao encantador Mini
Mundo, um encantador parque de lazer onde poderemos apreciar inúmeras reproduções de prédios e
monumentos do mundo inteiro, em miniaturas. Já em Canela visitaremos o Parque do Caracol, onde está
a Cascata do Caracol com seus 131m de altura. Para encerrar nosso dia, conheceremos o parque Mundo
a Vapor,  onde veremos réplicas em miniatura de grandes invenções que impulsionaram a tecnologia
podem ser vistas neste espaço que abriga a “menor fábrica de papel do mundo”, siderúrgica, olaria,
serraria,  ferraria,  moinhos  de  vento,  usinas  termelétrica  e  hidrelétrica  entre  outras  surpresas.  Em
seguida visitaremos o Museu do Perfume e 2 chocolaterias: Floribal a Caracol. Retorno para Gramado.
Possibilidade de MISSA às  18h na  Igreja de São Pedro. A noite assistiremos ao espetáculo natalino
Reencontros de Natal. 

28/10 (Dom) -  GRAMADO / CANELA / GRAMADO
Café  da  manhã no  hotel.  Pela  manhã  visita  a  Catedral  de  Pedra em  Canela  com  MISSA.  Depois
visitaremos os Cristais de Gramado. Resto do dia livre. Sugestão:  visita ao Parque Aldeia do Papai Noel.
Aqui é Natal o ano inteiro. Além de poder ver Renas Vivas, teremos a oportunidade de encontrar o Papai
Noel (ingresso não-incluso). A noite o jantar está incluso e iremos degustar um fondue.



29/10 (Seg) – GRAMADO / NOVA PETRÓPOLIS / PORTO ALEGRE / SALVADOR
Café  da  manhã no  hotel.  De  ônibus  seguiremos  até  a  cidade  vizinha  de  Nova  Petrópolis,  muito
tradicional e uma das mais belas da serra gaúcha. Visitaremos o Parque Aldeia do Imigrante, um local
que evidencia a cultura e a história da imigração alemão no Rio Grande do Sul. Na Praça das Flores,
localizada no centro da cidade, nos divertiremos no Labirinto Verde. Encerraremos nosso passeio no
Esculturas Parque Pedras do Silêncio. Neste parque de 20 mil metros quadrados, poderemos apreciar as
62 esculturas de arenito,  que variam de 1,60m a 2,20m de altura. Almoço (não incluso). Após viagem
para Porto Alegre em direção ao aeroporto. A previsão de saída do voo de Porto Alegre é à 17h e a
chegada em Salvador é 22h. Fim dos nossos serviços. 

C O N D I Ç Õ E S    G E R A I SC O N D I Ç Õ E S    G E R A I S

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo)
   < preços por pessoa – mínimo 30 passageiros >

Serviços Valor
Valor do pacote aéreo + terrestre R$ 3.730,00

Suplemento para apartamento individual  –R$ 900,00
Desconto em apto triplo por pessoa  –R$ 190,00 *criança com menos de 5 anos é cortesia

desde que esteja num quarto com mais 2 adultos.
(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade)

-   O preço inclui:
*Passagem aérea desde Porto Alegre com a GOL
*Taxas de embarque nos aeroportos
*Grand Dall'Onder Hotel em Bento Gonçalves
*Hotel Laghetto Pedras Altas em Gramado
*Café da manhã durante todo o roteiro, 1 almoço e 3 jantares
*Serviço de ônibus Porto Alegre / Bento Gonçalves / Gramado / Canela / 

Nova Petrópolis / Porto Alegre
*Guia local durante todo o tempo desde Porto Alegre
*Ingressos inclusos: Mini Mundo, Mundo a Vapor, Reencontros de Natal, 

Parque Caracol, Parque Pedras do Silêncio, Maria Fumaça e Epopéia 
Italiana

*Kit de Viagens Unitur
*Seguro de assistência de viagem
*Acompanhante da Unitur desde Salvador

- O preço não inclui:
Refeições não citadas 
Bebidas
Passeios opcionais

 Condições de pagamento e inscrições:
À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$ 3.545,00
10 parcelas de R$ 373,00 no cartão de crédito/cheques
A inscrição será confirmada mediante o envio da ficha de inscrição e pagamento da primeira
parcela)
IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores
que independem da nossa vontade.  O Cancelamento da viagem está sujeito a penalidades da
Companhia Aérea, hotéis e demais fornecedores.


