1º DIA | PORTO ALEGRE - GRAMADO
Chegada ao Aeroporto Internacional Salgado Filho,
recepção e traslado para o hotel em Gramado.
Hospedagem.

a história de quem viveu intensamente as décadas de
80, 90 e 2000. Pais e filhos vão se divertir num
momento mágico, onde as crianças serão
apresentadas para brinquedos de ontem e de hoje. O
show, em forma de desfile, é conduzido pelos
senhores do tempo, onde vão relembrar a história do
que aconteceu nos 30 anos do Natal Luz e no mundo.
Vamos sonhar e emocionar várias gerações. Haja
fôlego! 700 bailarinos e mais de 30 alegorias garantem
uma festa inesquecível. Preparem-se... Abram alas
para o Grande Desfile de Natal!

2º DIA | GRAMADO
Café da amanhã no hotel. Saída para o Tour “Nova
Petrópolis e Compras”. Este tour é especial para
quem quer conhecer toda a cultura alemã impressa na
arquitetura e tradição da cidade de Nova Petrópolis. A
história dos imigrantes alemães é recontada através
do Parque Esculturas Pedras do Silêncio. Na Linha
Imperial (panorâmico) contemplaremos a arquitetura
do local, que foi o berço do cooperativismo rural e do
desenvolvimento econômico de Nova Petrópolis.
Visitaremos também a Aldeia do Imigrante, onde
poderemos ver o resgate de toda a história da
chegada dos imigrantes alemães, o Labirinto Verde e a
Praça das Flores. E ainda conheceremos lojas de
produtos típicos da região, como queijos e vinhos,
malhas, couros, Cristais de Gramado e Chocolate
Lugano. Regresso ao hotel e hospedagem. À noite
sugerimos o show “Grande Desfile de Natal”. Sabe
aquele jogo de tabuleiro que você desejava ter em
1987? E aquela boneca que as meninas sonhavam em
1995? Lembra-se dos carrinhos que foram sucesso em
2002? E as músicas mais tocadas na época do Natal?
Os últimos 30 anos foram marcados por muitas
memórias. O Grande Desfile de Natal 30 Anos resgata

3º DIA | GRAMADO
Café da amanhã no hotel. Saída para o Tour
“Gramado e Canela”. Inspirado nas pequenas
cidades europeias, Gramado e Canela têm um
charme todo especial. Faremos um tour visitando os
principais atrativos dessas duas cidades. Em
Gramado: visita ao Lago Negro (panorâmico), Mini
Mundo, Museu de Cera Dreamland, Museu HarleyDavidson Motor Show e Chocolate Prawer. Em
Canela: visita a Cascata e Parque do Caracol, Mundo
a Vapor e Catedral de Pedra (panorâmico). Regresso
ao hotel e hospedagem. À noite sugerimos para o
show “A Lenda do Bosque de Natal”. O que antes já

Saída: Todas as quartas-feiras
Duração: 04 noites
Rio Grande do Sul (Gramado).

era um encanto para os olhos, nesta edição será
ainda mais especial, pois este novo show contará a
história do sumiço do Papai Noel em uma vila
escondida no bosque de pinheiros de Natal, que fará
com que os moradores desta vila experimentem
momentos de muita emoção em virtude do sumiço
do bom velhinho.
4º DIA | GRAMADO
Café da amanhã no hotel. Dia livre para compras
ou outras visitas. Sugerimos o Bustour. Com
inspiração nos ônibus turísticos europeus, o
projeto Bustour 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.
Nós também poderemos 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. Hospedagem.
5º DIA | GRAMADO - PORTO ALEGRE
Café da manhã e em horário apropriado, traslado
ao aeroporto de Porto Alegre para embarque de
retorno à cidade de origem.
O PROGRAMA INCLUI:
 04 noites de hospedagem com café da amanhã
em hotel de categoria 4*;
 Traslado de chegada e saída em base regular;
 Tour Nova Petrópolis e Compras em base regular;
 Tour Gramado e Canela em base regular;

VALORES DO PACOTE A PARTIR DE:
Acomodação dupla/tripla

R$ 1.489

Acomodação individual (single)

R$ 2.548

Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento sujeito a
reajustes sem prévio aviso. Preços válidos para o
período de 25 de Outubro de 2019 à 12/01/2020,
exceto período de 22 de Dezembro de 2019 à 08 de
Janeiro de 2020.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão ser
pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.

FORMA DE PAGAMENTO:
Entrada 30% + taxas e saldo em até 9X sem juros nos
cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou em
cheques, com quitação até 15 dias antes do embarque).
Entrada de R$ 445 + taxas,
saldo em 09 parcelas de R$ 116
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
 Identidade para brasileiros ou cópia do
Passaporte para passageiro estrangeiro.
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Gramado - Hotel Bertoluci

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

