SERVIÇOS REGULARES

• B E N T O G O N Ç A LV E S , G R A M A D O & C A M B A R Á D O S U L •
9 dias | 8 noites
• M A R ÇO A JUNHO DE 2021 •
DIA 1
PORTO ALEGRE / BENTO GONÇALVES
Chegada no Aeroporto de Porto Alegre, recepção e traslado
(aprox. 1h40m) até a cidade de Bento Gonçalves. Check-in e
resto do dia livre. Permoite.
DIA 2
BENTO GONÇALVES
Café da manhã no hotel. Saída para o tour Viva a História.
Bento Gonçalves é acolhedora e com muitas histórias
para contar. Além de ser um destino que oferece inúmeras
experiências enogas-tronômicas, a cidade, em seus pontos
turísticos, conta a história da imigração italiana. Com pontos
únicos como uma malharia local, a Pipa Pórtico, a Via del Vino
com seu chafariz de vinho e o Museu do Imigrante, que tem
no seu acervo itens de época que retratam a vida do imigrante
italiano. O tour transporta o visitante pela história de Bento
Gonçalves. Inclui parada no cartão postal Pipa Pórtico, visita
ao Museu do Imigrante, visita fábrica e loja da Malharia
G´Dom, tour panorâmico pela Via del Vino e vista panorâmica
ao Monumento ao Imigrante. Retorno ao hotel e pernoite.
DIA 3
BENTO GONÇALVES
Café da manhã no hotel. Saída para o tour Vinhos e Sabores.
Visite uma vinícola renomada, além do varejo da Tramontina
e a Fetina de Formaio, locais perfeitos para fazer suas
compras. A gastro-nomia fica por conta de um almoço típico
italiano para você conhecer as receitas tradicionais da região.
Também faz parte dessa incrível experiência, a visitação
ao Parque Cultural Epopeia Italiana, palco de um grande
espetáculo cênico, e passeio na Maria Fumaça – Trem do
Vinho. Para tornar o roteiro ainda mais completo também faz
parte a visita a uma renomada vinícola no Vale dos Vinhedos.
Inclui espetáculo Parque Cultural Epopeia Italiana, visita
ao varejo Tramontina, visita a loja de queijos e embutidos,
Fetina de Formaio, passeio de Maria Fumaça, almoço típico
italiano (sem beb-idas), visita a Vinícola Miolo – (ingresso não
incluído). Retorno ao hotel e pernoite.
DIA 4
BENTO GONÇALVES / GRAMADO
Café da manhã no hotel. No horário apropriado, traslado até a
cidade de Gramado (aprox. 2h15m). Resto do dia livre. Pernoite.

DIA 5
GRAMADO E CANELA
Café da manhã no hotel. Saída para um city tour por Gramado
e Canela. Passeio completo, com cerca de 9 horas de duração,
onde você vai passar pelo principais pontos turísticos das
duas cidades mais amadas da Serra Gaúcha. Gramado – Lago
Negro, Mini Mundo, Fábrica de Chocolates Planalto, Cristais de
Gramado. Canela – Bondinhos Aéreos da Cascata do Caracol,
Parque Mundo Gelado, Don Colise Loja de Queijos e Vinhos,
Catedral de Pedra (pit stop 10 minutos nesse ponto). Retorno
ao hotel e pernoite.
DIA 6
GRAMADO
Café da manhã no hotel.
independentes. Pernoite.
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DIA 7
GRAMADO / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. No horário apropriado, traslado
para o aeroporto de Porto Alegre aprox. 1h50m). Fim dos
nossos serviços.

•

EXTENSÃO CAMBARÁ DO SUL (2 NOITES)
DIA 7
GRAMADO / CAMBARÁ DO SUL
Café da manhã no hotel. Traslado para Cambará do Sul
(aprox. 1h45m). Chegada e check-in. Pernoite.
DIA 8
CAMBARÁ DO SUL (CANION ITAIMBEZINHO)
Café da manhã no hotel. Saída para visita ao Canion
Itaimbezinho, uma formação rochosa com uma extensão de
5.8 Km e uma largura que varia entre 200 e 600 metros.
Sua profundidade é de 720m em alguns pontos. As paredes
de cor amarelada e avermelhada são cobertas, de ponto
em ponto, por vegetação baixa. Ao redor do cânion os
pinheiros nativos completam a paisagem. Neste passeio
duas trilhas estão disponíveis para fazer: Vértice e Cotovelo.
Trilha do Vértice: a trilha inicia no centro de visitantes do
Parque Nacional dos Aparados da Serra, em menos de uma
hora de camin-hada é possível alcançar a borda do cânion
Itaimbezinho, chegando até a queda da cascata Andorinhas.
Trilha do Cotovelo: uma trilha leve de, aproximadamente, 6,3
quilômetros. A mesma leva até um mirante que proporciona
uma visão geral do cânion. Retorno ao hotel e pernoite.
DIA 9
CAMBARÁ DO SUL / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado
para o Aeroporto em Porto Alegre (aprox. 2h50min). Fim
dos nossos serviços.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
BENTO GONÇALVES • Laghetto Viverone Bento (ou similar)
GRAMADO • Lapônia (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

A partir de
R$ 2.471,00

A partir de
R$ 1.775,00

* Valores a partir de sujeitos à alteração sem aviso prévio,
válidos até junho 2021, exceto feriados (tarifas flutuantes)
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
BENTO GONÇALVES • Laghetto Viverone Bento (ou similar)
GRAMADO • Laghetto Allegro Pedras Altas (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

A partir de
R$ 2.858,00

A partir de
R$ 1.968,00

* Valores a partir de sujeitos à alteração sem aviso prévio,
válidos até junho 2021, exceto feriados (tarifas flutuantes)
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
BENTO GONÇALVES • Spa do Vinho (ou similar)
GRAMADO • Laghetto Stilo Centro (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

A partir de
R$ 4.370,00

A partir de
R$ 2.724,00

* Valores a partir de sujeitos à alteração sem aviso prévio,
válidos até junho 2021, exceto feriados (tarifas flutuantes)
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• 3 noites de hospedagem em Bento Gonçalves com café da manhã;
• 3 noites de hospedagem em Gramado com café da manhã;
• Traslados regulares Aeroporto Porto Alegre/Bento Gonçalves/
Gramado/Aeroporto Porto Alegre;
• Passeios regulares conforme itinerário.

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Passagens aéreas;
• Refeições não mencionadas como inclusas;
• Bebidas alcoólicas;
• Despesas de caráter pessoal;
• Gorjetas;
• Ingressos no tour Gramado e Canela;
• Maleteiros;
• Seguro Viagem;
• Qualquer outro item que não esteja mencionado acima

EXTENSÃO CAMBARÁ DO SUL
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
CAMBARÁ DO SUL • Aires de Patagônia (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

A partir de
R$ 2.007,00

A partir de
R$ 1.390,00

* Valores a partir de sujeitos à alteração sem aviso prévio,
válidos até junho 2021, exceto feriados (tarifas flutuantes)
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• 2 noites de hospedagem em Cambará do Sul com café da manhã;
• Traslados privativos Gramado/Cambará do Sul/Aeroporto Porto
Alegre
• Tour regular Canion Itaimbezinho
FORMA DE PAGAMENTO
30% de entrada + 05x no cartão de crédito ou boleto bancário
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Para documentacão, preços atualizados, condições de cancelamento
e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Disponibilidade mediante ato da reserva.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS.

