
Delícias da Páscoa em Gramado
3 A 7 ABRIL 2022 – 5 DIAS/ 4 NOITES

Aéreo + traslados + hospedagem

3/4 (dom) – RECIFE/ PORTO ALEGRE/ GRAMADO
Chegou o dia esperado da nossa viagem! Apresentação no aeroporto de Recife para embarque com
destino a Porto Alegre.  Passagem aérea com bagagem de mão + bagagem despachada incluídas.
Chegada e traslado até Gramado (incluído). Acomodação e tempo livre para aproveitar a cidade.

4/4 (seg) – GRAMADO
Café da manhã no hotel. Passeio opcional – Bustour em 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. 
Valor do passeio R$78,67

5/4 (ter) – GRAMADO
Café da manhã no hotel.  Passeio opcional – Passeio Uva e Vinho com Epopeia Italiana e Trem Maria
Fumaça.
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.  Apresentações  artísticas  e  degustações  completam a
experiência  pelos  trilhos  do  trem.  Durante  o  tour,  a  Vinícola  Aurora  abre  suas  portas  para  que
possamos conhecer o procedimento de fabricação dos vinhos. 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. Na Tramontina, visitaremos
o show room, com a oportunidade de se fazer boas compras. 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.
Valor do passeio – R$318,67



6/4 (qua) – GRAMADO
Café da manhã no hotel. Passeio opcional – Passeio visita a Linha Bela
As belas paisagens em que você pensava que haviam ficado no passado, serão reveladas pouco a pouco
diante  dos  seus  olhos  em  uma  verdadeira  viagem  no  tempo.  Pequenas  propriedades  familiares,
parreirais, construções típicas, produção de vinhos e um delicioso almoço com comida italiana esperam
por você neste passeio inesquecível.  O Roteiro inicia no centro de Gramado e segue em direção a
Família Masotti, onde visitamos uma vinícola com degustação, após a Jardineira segue em direção ao
Velho Casarão, que apresenta a história de vida e trajetória dos descendentes do Sr. Visenzo Marcon.
Seguindo adiante passaremos pelo Moinho Cavichion, faremos a parada para o almoço na Cantina
Linha Bella, com deliciosos pratos típicos da culinária italiana expostos em um fogão à lenha. Logo após
o almoço, seguiremos rumo a Ervateira Natural de Gramado (conhecida como Ervateira Marcon). 
Valor do passeio – R$208,00

7/4 (qui) – GRAMADO/ PORTO ALEGRE/ RECIFE
Durante a madrugada, saída em direção ao Aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a
Recife. Chegada e fim da nossa viagem. Até a próxima!

Voos confirmados com GOL (sujeitos a variação): 

Saída Chegada Saída Chegada
Recife

(conexão em Brasília)
Porto Alegre 05:05 11:40

Porto Alegre
(conexão em Guarulhos)

Recife 05:45 11:40

O PACOTE INCLUI: O PACOTE NÃO INCLUI: 
 Passagem aérea com taxas  de  embarque

desde  Recife  e  franquia  de  bagagem
despachada com até 23kg.

 Traslados  aeroporto  de  Porto  Alegre/
Gramado/ Porto Alegre

 4  noites  de  hospedagem  no  Hotel  Due
Nobili com café da manhã diariamente

 Passeios opcionais
 Guia acompanhante
 Seguro Viagem
 Refeições  não  descritas  no  roteiro  como

incluídas. 
 Taxas de turismo local

VALORES E FORMA DE PAGAMENTO:
Valores e formas de pagamento sujeitos a variação sem aviso prévio.

Valor por pessoa em apartamento duplo: 
 Até 10X R$184,50 no cartão de crédito Visa, Mastercard, Hipercard, Elo, Amex
 À vista com desconto: R$1.800,00

Suplemento por pessoa em apartamento individual: R$662,50
Combo de passeios opcionais: R$605,34 por pessoa. Pagamento em até 10X R$60,53


