
 

 

 

 

 

Natal Luz em Gramado 

27 e 28 de novembro 2019 

Visitas em Gramado, Canela e parada para compras. 

O encanto do Natal ilumina Gramado e aquece o coração de pessoas de todo o Brasil. Embarque 

em nosso grupo com destino a Serra Gaúcha neste período ainda mais especial.  

 

 

 

27/11 (quarta-feira) – PORTO ALEGRE/ GRAMADO 
No início da manhã, saída em micro-ônibus com destino a Gramado, durante o caminho parada na loja 
Cristais de Gramado. Tempo para almoço. No início da tarde, acomodação no hotel Prodigy, em região 
central e privilegiada com tempo para descanso ou passeio no centro de Gramado. No início da noite, 
traslado para assistir o espetáculo Ilumination. Após o espetáculo, retorno ao hotel. 
 
O Show do Lago Ilumination será um espetáculo para toda a família. O novo Show do Lago Ilumination 
terá uma narrativa contando a criação do Mundo, o Nascimento de Jesus, o verdadeiro Sentido do Natal, 
com ações de interação com o público, resgatando a beleza das Noites de Natal. Após o espetáculo, 
traslado para o hotel.  

 
28/11 (quinta-feira) – GRAMADO/ CANELA/ PORTO ALEGRE 
Café da manhã e saída em direção a Canela para visitar a Catedral de Pedras e a Estação Campos de 
Canella para ver a decoração de Natal e fazer compras. Durante trajeto, parada para visita ao Museu 
Mundo a Vapor (ingresso não incluído). À tarde, retorno a Porto Alegre com parada em um outlet de 
sapatos. Chegada no início da noite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS        GG  EE  RR  AA  II  SS 

PROGRAMA COMPLETO: 
 < preços por pessoa – mínimo 20 passageiros > 

Serviços Valor 

Valor do pacote terrestre (meia-entrada* + 60 anos) 
*obrigatória apresentação de documento de 
identidade para entrada no show Ilumination 

R$670,00 

À vista – R$635,00 
Parcelado – Até 5X R$134,00 

 

Valor do pacote terrestre (inteira) 
 

R$780,00 

À vista – R$740,00 
Parcelado – Até 5X R$156,00 

Suplemento para apartamento individual: R$350,00 

 

- O preço inclui: 
   *  hospedagem no Hotel Prodigy Gramado com 

café da manhã 
 * traslados em micro-ônibus desde Porto Alegre/ 

Gramado/ Nova Petrópolis/ Canela/ Porto 
Alegre 

*  Ingresso para o show Ilumination em 
arquibancada. 

*  Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 
*  Seguro Viagem 

- O preço não inclui: 
* Itens não descritos como incluídos. 
* jantar, almoço, lanches e outras refeições 
* ingressos aos lugares visitados. 
 

 

  Condições de pagamento e inscrições: 
- À vista no boleto/cheque ou espécie com 5% de desconto 

- Parcelado: Até 05X sem juros no Cartão de Crédito Visa, Mastecard, Hipercard, Elo 

*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.  


