
 

 

Natal Luz em Gramado  
Embarque em Recife 

24 a 28 de novembro 2021 – 5 dias 
 
  

24/10 (dom) - RECIFE/ PORTO ALEGRE/ GRAMADO 

Apresentação no aeroporto de Recife para embarque com destino a Porto Alegre. Conexão em Brasília 

e chegada na capital gaúcha. Encontro com a equipe de receptivo local e traslado até Gramado. 

Chegada e hospedagem. 

 25/10 (seg) - GRAMADO 

Café da manhã e dia livre para passeios opcionais (não incluídos). 

Sugerimos o passeio Tour origens Alemãs (Nova Petrópolis) 

Um roteiro especial para quem quer conhecer e vivenciar a cultura alemã, impressa na arquitetura e 

tradição da cidade de Nova Petrópolis. No Parque Esculturas Pedras do Silêncio, a história dos 

migrantes alemães é contada nas mais de 80 obras em arenito, criadas por escultores gaúchos. 

Visitaremos também a Aldeia do Imigrante, onde veremos o resgate de toda a história da chegada 

dos imigrantes alemães. Iremos também até a Praça das Flores, famosa pelos canteiros floridos de 

plantas da estação e por abrigar o Labirinto Verde, que desafia os visitantes em um caminho secreto 

em meio aos ciprestes. Na Casa Sander, localizada na região de Nove Colônias - colonizada por 

alemães da Boêmia, conheceremos a produção de frutas, geleias e sucos artesanais. Além disso, 

teremos duas paradas para compras. Uma no Aspen Center, uma galeria de compras onde 

encontraremos lojas de malhas, couros e cosméticos, e uma na Mukli Alfajores, que produz 

artesanalmente alfajores feitos com o autêntico Dulce de Leche Uruguaio.  

Valor do bilhete: R$78,67 (valor por pessoa, sujeito a variação) 

 26/10 (ter) - GRAMADO 

Café da manhã e dia livre para passeios opcionais (não incluídos). 

Sugerimos o passeio com Bustour através dos principais pontos turísticos de Gramado e Canela: 

Com inspiração nos ônibus turísticos europeus, o projeto Bustour, da Brocker Turismo, traz para a 

região uma nova experiência para o turismo. A bordo do Bustour você irá conhecer os principais 

atrativos turísticos das cidades de Canela e Gramado. Além de ter uma belíssima visão panorâmica 

do alto do ônibus de dois andares, utilizando o Bustour você tem a opção de transporte para mais de 

30 pontos de parada, que reúnem os principais atrativos das duas cidades, podendo subir e descer 



 

 

quantas vezes quiser, de acordo com os horários disponíveis, deixando o passeio com o seu jeito. O 

cliente Bustour também pode visitar os pontos turísticos das rotas com ótimos descontos e 

vantagens, além de receber informações culturais e históricas por áudio em Português, Inglês e 

Espanhol.  

Horário de Início: 08h15 / Horário de Término: 18h30 

Valor do bilhete: R$89,33 (valor por pessoa, sujeito a variação) 

  

27/10 (qua) - GRAMADO 

Café da manhã no hotel e dia livre para passeios opcionais (não incluídos). 

Sugerimos o passeio Uva e Vinho com Trem Maria Fumaça e Epopeia Italiana. 

Prepare-se para um passeio inesquecível pelas mais bucólicas paisagens da Serra Gaúcha. 

Embarcaremos no Trem Maria Fumaça, que é uma charmosa locomotiva que percorre as cidades de 

Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, proporcionando uma experiência turística-cultural que 

revela as origens e costumes dos imigrantes italianos. Apresentações artísticas e degustações 

completam a experiência pelos trilhos do trem. A visita a maior vinícola do Brasil está contemplada 

nesse roteiro. Localizada na cidade de Bento Gonçalves, a Vinícola Aurora abre suas portas para que 

possamos conhecer o procedimento de fabricação dos vinhos, que acontece um moderno parque 

industrial, mas que começa no delicado trabalho de plantação e cultivos das uvas. O tour também 

inclui a visita ao Parque Epopeia Italiana, que oferece uma experiência única na qual o espectador 

se sente parte da história, percorrendo cenários surpreendentes, entre eles, o de um navio que 

transportava os imigrantes. O espetáculo resgata a história, valoriza a cultura e provoca emoção. Na 

Tramontina, visitaremos o show room, com a oportunidade de se fazer boas compras, aproveitando os 

preços de fábrica. Ao desembarcar na Fetina de Formaio, você poderá degustar os melhores queijos 

do Brasil. E na Malharia Gdom o visitante compreende como é o trabalho de tecelagem e a seleção 

de fios nobres que resultam em peças confortáveis e de qualidade há 38 anos. 

Não inclui almoço. 

Valor do bilhete: R$318,67 (valor por pessoa, sujeito a variação) 

 
28/10 (sex) – GRAMADO/ PORTO ALEGRE/ RECIFE 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado ao aeroporto em Porto Alegre para 

embarque com destino a Recife. Até a próxima! 

 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO 

Aéreo + terrestre por pessoa em apt duplo 

Até 10X R$192,08 

Nos cartões Visa, Mastercard, Hipercard, 
Diners, Amex 

Valor para apartamento individual: R$2.705,00 ou 10X R$270,05 (no cartão de crédito) 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

O pacote inclui: 
• Passagem aérea Recife/ Porto Alegre/ 

Recife com a Latam Airlines 

• Franquia de bagagem despachada 

• Traslados regulares de chegada e saída 
(Porto Alegre/ Gramado/ Porto Alegre) 

• 4 noites de hospedagem no Master 
Hotel Gramado 

• Café da manhã diariamente 

• Seguro viagem 
• Passeios opcionais 
• Refeições não mencionadas 
• Guia acompanhante 

Condições de pagamento e inscrições: 
A inscrição será confirmada mediante o preenchimento da ficha de inscrição no site www.unitur.com.br Após 
o recebimento do cadastro será finalizado o pagamento, o que garantirá a reserva.  

Valores e disponibilidade sujeitos a variação sem aviso prévio.  

 

 

 

 

http://www.unitur.com.br/

