
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Serra Gaúcha: Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves e 
Carlos Barbosa (RS) - 14 a 19 de junho/2020 

O sul do Brasil espera você com cara de Europa, com paisagens de tirar o fôlego, gastronomia rica, muito 
vinho e o friozinho característico das montanhas, com direito a neve de vez em quando. Formada por dezenas 
de municípios do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha possui núcleos turísticos que abrange a na Região das 
Hortênsias. 
No Vale dos Vinhedos, ficam Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Próximas uma da outra, separadas 
por cerca de uma hora e meia de carro, é possível conhecer estas duas regiões em poucos dias de viagem. 
O pacote inclui: 

 Passagem aérea + tx. de embarque – Fortaleza/ Porto Alegre/ Fortaleza; 

 Transporte terrestre durante todo o período conforme a programação no roteiro; 

 05 noites no Hotel Sesc Gramado; 

 05 cafés da manhã, 04 almoços e 04 jantares;  

 Passeios em Gramado, Canela e Nova Petrópolis; 

 Ingresso do Trem Maria Fumaça e degustação de sucos e vinhos; 

 Tour cultural Linha Bella;  

 Seguro de assistência viagem; 

 Guias (acompanhante e local) cadastrados no MTur. 
 
Valores por pessoa:  

Apto Duplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Publico em Geral 

R$3.060,00 R$3.366,00 R$3.520,00 R$3.825,00 
 

** SUJEITO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA** 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 40,00. 

Dados do vôo: 
 

IDA: 14/06 (DOMINGO) LATAM VOLTA: 19/06 (SEXTA-FEIRA) AZUL 

FORTALEZA/ BRASILIA 
LA3313 03:00  07:40 (01 escala em Natal) 

 
LA3057 BRASILIA/ PORTO ALEGRE 

08:20  10:50 

AD5187 PORTO ALEGRE/ SP (GRU)  
11:00 12:45 

 
              AD2554  SP (GRU) /FORTALEZA   

15:00 18:30 
 

 
 



 
 

 

 
Programação: 
 
14JUN (DOM) – FORTALEZA/PORTO ALEGRE/GRAMADO 
Comparecimento ao Aeroporto de Fortaleza 01h para viagem com destino ao sul do Brasil. Desembarque no 
Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre e segue viagem à Gramado (aprox. 120km). Almoço não incluso. 
Acomodação do grupo no Hotel Sesc Gramado e jantar incluso. Noite livre. 
 
15JUN (SEG) – NOVA PETRÓPOLIS/GRAMADO 
Pela manhã, o grupo conhecerá a cidade de Nova Petrópolis: Praça Florida, Labirinto Verde e a Aldeia do Imigrante 
(ingresso não incluso).  Retorno ao hotel para almoço incluso. À tarde tour pela famosa cidade de Gramado “a Suíça 
brasileira”. Visita aos pontos turísticos: Lago Joaquina Rita Bieer, Praça das Bandeiras, Monumento do Kikito, Lago 
Negro, Mini Mundo (ingressos não inclusos). Almoço e jantar inclusos no hotel. Noite livre.   
 
16JUN (TER) – CANELA 
Pela manhã o grupo conhecerá a cidade de Canela, um autêntico roteiro europeu. Visita aos pontos turísticos: 
Parque Estadual do Caracol, Mundo a Vapor (ingressos não inclusos) e Igreja N. S. de Lourdes “Catedral de Pedra”. 
Almoço e jantar inclusos no hotel. Noite livre.  
 
17JUN (QUA) – BENTO GONÇALVES / CARLOS BARBOSA 
Pela manhã, o grupo segue com destino à Bento Gonçalves. No percurso visita à vinícola. Almoço incluso e logo 
depois, o famoso “Tour da Uva e do Vinho". O Trem Maria Fumaça é um passeio bastante animado que inicia em 
Bento Gonçalves, e dispõe de apresentação de teatro, música ao vivo e informações turísticas em todos os vagões 
(ingresso incluso). Parada para degustação de sucos e vinhos na estação de Garibaldi. Regresso ao Hotel do Sesc e 
jantar incluso.  À noite sugerimos as atrações do Natal de Luz conforme programação da cidade. 
 
18JUN (QUI) – GRAMADO  
Pela manhã, tour cultural conhecendo um pouco dos costumes herdados dos imigrantes italianos e contemplando as 
belíssimas paisagens da região. Durante o percurso, o grupo conhecerá: Vinícola Masotti, Velho Casarão, Moinho 
Cavichion e Cantina Linha Bella (com almoço incluso). Em horário combinado retorno ao hotel. Jantar incluso no 
Sesc. Noite livre.   
 
19JUN (SEX) - GRAMADO/PORTO ALEGRE/FORTALEZA  
Em horário combinado o grupo segue viagem ao Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre para embarque de 
regresso a Fortaleza. 
  
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos diversos, 
imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança.” 

Observações: 
 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 32 (trinta e dois) passageiros; 

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem; 

 O passageiro do turismo social do idoso deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a viagem; 

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto); 

 É imprescindível que o responsável legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original 
ou autenticada pelo cartório;  

 Criança com até 1 ano e 11 meses paga somente taxas de embarque e seguro, consultar valores; de 02 à 06 anos 15% 
de desconto. 

 Conforme Lei Municipal nº 3461, os hotéis de Gramado cobram taxa de Turismo Sustentável por diária/por apartamento 
Este valor é pago diretamente ao hotel pelo cliente. Conteúdo completo e valor em: www.leismunicipais.com.br . 

 

http://www.leismunicipais.com.br/

