Natal Luz em Gramado (RS)
Período: 02 a 06 de Dezembro de 2018
Recife, Porto Alegre, Gramado, Caxias do Sul, Carlos
Barbosa, Bento Gonçalves, Garibaldi, Canela, Porto Alegre
PROGRAMAÇÃO:

1º Dia (02/12 – Domingo): Às _____ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre
para embarque às ______ no vôo _______ com destino à Porto Alegre (RS). Previsão de chegada às ____. Após
desembarque seguiremos viagem com destino à Gramado (RS) para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva) no Hotel Zermatt. No caminho conforme disponibilidade de horário podemos parar em lojas da fabrica de calçados
Usa Flex. Tarde livre para descanso. Programação noturna: Sugerimos ida à Rua Coberta no centro de Gramado.

2º DIA (03/12 – Segunda-feira): Às 08h.30min. saída para city tour em Gramado e Canela visitando o Lago Negro, Mundo
a Vapor, Mundo do chocolate, Catedral de Pedra, Cascata do Caracol e Minimundo, Pórtico da Cidade.(opcionais, ingressos
não inclusos no pacote). Retorno ao hotel em Gramado em horário a combinar. Programação noturna: Espetáculo
Reencontro de Natal – Antigo Eu Sou Maria (ingresso incluso no pacote).

3º DIA (04/12 – Terça-feira): Às 08h.30min. saída para Nova Petrópolis onde visitaremos o comércio de malhas, a Casa
do Imigrante, o Labirinto Verde e a Praça da República. Retorno para Gramado em horário a combinar. Programação noturna:
Espetáculo Grande Desfile de Natal (Opcional não incluso no pacote).

4º DIA (05/12 – Quarta-feira): Às 06h.30min. saída Gramado / Bento Gonçalves para embarque em Trem Maria Fumaça
(Ingresso incluso no pacote) às 09h. com saída da Estação Férrea de Bento Gonçalves. Após passeio, seguiremos com
destino à cidade de Caxias do Sul onde faremos visita e almoço (Incluso no pacote) na Cantina Tonett seguido de visitação
na vinícola que recebe o mesmo nome. Após almoço, visitaremos a igreja de São Peregrino (a construção tem várias obras
de arte em seu interior). Retorno a Gramado. Programação noturna: Noite Alemã – Jantar com culinária alemã, dispondo de
um vasto Buffet com as mais famosas iguarias, acompanhado de um café colonial completo. Para coroar a noite, assistiremos
a um show de musica e danças típicas alemãs (Incluso no pacote)

5º DIA (06/12 – Quinta-feira): Manhã livre para atividades independentes. Às 12h. acertos de extras do hotel e saída
Gramado / Porto Alegre com destino ao Aeroporto Internacional Salgado Filho para embarque às ____ no vôo _____ com
destino à Recife (PE). Previsão de chegada às____ do dia 07/12. Fim dos nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:







Transporte próprio para o turismo para traslado Aeroporto/Gramado/Aeroporto e cidades a visitar;
04 diárias no Hotel Zermatt – Tel: (54) 3286-2426;
Circuito Uva e Vinho com almoço e passeio no trem Maria Fumaça;
Guia local para city tour;
Noite alemã;
01 ingresso para o Show Nativitaten – Eu Sou Maria;

PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre):


Apto duplo/triplo: R$ 1.900,00 parcelado em 10x R$ 190,00 (Cheque ou cartões Hiper, Visa Ou Mastercard)

PREÇO POR PESSOA (Parte Aérea Voando GOL – sujeito a reajuste sem prévio aviso):


A partir de R$ 1.120,00 parcelado em 06x R$ 186,66 nos cartões de crédito Hiper, Visa ou Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

