
 

 

DATA – evento realizado de novembro/2018 à janeiro de 2019 

Gramado se transforma para o NATAL LUZ.- Luzes, Espetáculos, Shows, Desfiles. As 

ruas principais ficam repletas de luzes, transformando o sonho em realidade., com vários 

shows e espetáculos imperdíveis como espírito do Natal. 

Inclui: Passagem aérea São Paulo / Porto Alegre / São Paulo voando com a LATAM + 05 

noites de hospedagem no hotel selecionado + traslados aeroporto Porto Alegre / hotel / 

aeroporto Porto Alegre + tour Nova  

Petrópolis e compras + tour Uva e Vinho com ingresso para o Parque Epopeia Italiana + 

ticket Bustour para 1 dia de uso.  

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 e o Chocolate Lugano. Duração: 

1 dia. Inclui: Transporte e acompanhamento de guia (almoço e ingressos nas atrações não 

inclusos). Dias: Segundas, Quintas e Sábados.  

 

TOUR UVA E VINHO COM INGRESSO EPOPEIA ITALIANA  

Neste passeio você vai conhecer a história dos colonizadores italianos, seus hábitos, 

costumes e a arquitetura. Embarcaremos no Trem Maria Fumaça, que percorre o caminho 

entre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, oferecendo show típico 

italiano, tarantela e degustação de suco de uva e espumante. Visitaremos uma vinícola de 

vinhos coloniais em Caxias do Sul, onde conheceremos todo o procedimento de fabricação 

e degustaremos os vinhos, sucos e espumantes. O Tour ainda tem parada no Parque 

Epopeia Italiana, onde você será guiado por Lázaro ou Rosa em nove cenários em 

tamanho real, vivendo grandes momentos e conhecendo histórias emocionantes. Durante 

o passeio há parada para almoço, onde o guia indica restaurantes próximos e de 



 
qualidade. A vinícola visitada poderá ser Vinhos Zanrosso ou Cantina Tonet. Duração: 

12hs / Frequência: Qua/Sex/Sab e Dom. INGRESSO MARIA FUMAÇA OPCIONAL  

 

 

 

 

TICKET BUSTOUR  

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 têm 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. Frequência: Diária.  

 

 

ATENÇÃO:  

. Valores em reais por pessoa na respectiva data informada.  

. Consulte-nos para outras opções de hotéis.  

. Política de crianças: 1 CHD de até 5 anos é grátis na hospedagem e no receptivo, 

sempre quando acompanhado de 2 adultos pagantes.  

. Apto Triplo Recanto da Serra (cabana); Apto Quádruplo Wish Serrano (family); Apto 

Quádruplo Alpestre (luxo superior).  

. As tarifas são flutuantes, ou seja, alteram de acordo com a ocupação no hotel, estando 

sujeitas a mudanças no momento da reserva.  

. Parcelamento em até 10x sem juros.  

. As tarifas acima não incluem as taxas de embarque cobradas pelos aeroportos.  

 

Obs: Preços por pessoa em reais, parte aérea e terrestre. 

 Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação, mediante solicitação de reserva. 


