INVERNO NA SERRA GAÚCHA
GRAMADO COM BENTO GONÇALVES
29JUN A 05JUL 2019

29JUN
SÁBADO
30JUN
DOMINGO

01JUL
SEGUNDA

02JUL
TERÇA

03JUL
QUARTA
04JUL
QUINTA

05JUL
SEXTA

SALVADOR/GRAMADO : Apresentação no aeroporto 02 horas antes do horário do vôo para embarque
em vôo a ser determinado com destino a Porto Alegre. Recepção no aeroporto e traslado imediato para
Gramado. Resto do dia livre
GRAMADO : Café da manhã no hotel . Por volta das 08:00 saída para TOUR HORTENSIAS.Com clima de
montanha, paisagens deslumbrantes e locais de puro encantamento, visita-se os principais pontos turísticos
de Gramado e Canela, cidades ícones da Serra Gaúcha. Os locais visitados são Lago Negro, Mini Mundo,
Fábrica de Cristais, Fábrica de Chocolates, Parque Temático Mundo a Vapor, Adega de queijos e vinhos,
Bondinhos Aéreos, que tem uma vista fascinante da Cascata do Caracol, além é claro da vista panorâmica
de pontos turísticos de Gramado e Canela. Noite livre
GRAMADO : Café da manhã no hotel . 08:00 Saída para o TOUR CAMBARÁ DO SUL / CÂNIONS .Os
caminhos dos Campos de Cima da Serra serão descobertos em caminhadas ecológicas com guias
pelas trilhas Vértice e do Cotovelo no Parque Nacional Aparados da Serra. A visão do Cânion a partir da
trilha do vértice é belíssima junto à vista frontal da cachoeira Véu de Noiva. À tarde caminhada na trilha do
Cotovelo, vista mais famosa do Cânion do Itaimbezinho. Retorno ao hotel no final da tarde. Inclui ingresso
ao Parque Nacional Aparados da Serra Noite livre
GRAMADO/BENTO GONÇALVES : Café da manhã no hotel. 08:00 TRASLADO PARA BENTO GONÇALVES –
Acomodação no hotel .14:00 saida para TOUR VALE DO RIO DAS ANTAS é um local de extrema beleza
cercado por uma paisagem exuberante. Neste tour visitaremos a Vinícola Salton, a Cachaçaria Casa Bucco, a
Vinícola Cainelli, o Belvedere da Ferradura e o Mirante da Ponte Ernesto Dornelles. Retorno ao hotel no final
da tarde. Noite Livre
BENTO GONÇALVES : Café da manhã no hotel. 08:00 sairemos para o TOUR UVA E VINHO , vamos
conhecer a vinícola Casa Valduga, almoçamos no restaurante Maria Valduga(não incluso) , faremos o
passeio no Trem Maria Fumaça depois visitamos a Tramontina . Noite livre
BENTO GONÇALVES : Café da manhã no hotel. 08:00 Sairemos para o TOUR CAMINHOS DE PEDRA que
nos mostra um cenário de lindas paisagens, boa comida, recordações de todos os tipos para levar para casa
e personagens inesquecíveis. Um passeio que conta a história da imigração italiana no interior da cidade de
Bento Gonçalves no Vale dos Vinhedos , visitaremos uma casa construída por volta de 1880 ,no porão da
casa os visitantes podem degustar e adquirir produtos coloniais como: pão, queijo, salame, copa, vinhos,
graspa (suco de uva) entre outros. Visitaremos a Cantina Strapazzon que possui as características das casas
de pedra da primeira geração de imigrantes ; Na Casa da Ovelha vc vai acompanhar a rotina de uma típica
fazenda de ovinos, amamentação de pequenas ovelhas, tosquia, passeio de trator, ordenha e pastoreio
com cão de raça; visitaremos a Casa do Tomate onde são produzidos e comercializados derivados de
tomate além de refrigerantes de limão, laranja e abacaxi, produzidos sem uso de conservantes químicos.
Visitaremos a Casa da Erva Mate que funciona onde era antigamente um moinho e finalmente visitaremos
a Vinícola Salvati e Sirena onde o visitante irá conhecer o processo de elaboração de vinhos e espumantes,
a tecnologia e os cuidados para originar produtos de alta qualidade. Retorno ao hotel no final da tarde.
Noite livre
BENTO GONÇALVES/ PORTO ALEGRE : Café da manhã no Hotel. Em horário a ser determinado, Check
Out no hotel e TRASLADO PARA PORTO ALEGRE para embarque em võo com destino a Salvador

PACOTE INCLUI:
HOSPEDAGEM EM GRAMADO 03 NOITES COM CAFÉ DA MANHÃ /HOSPEDAGEM EM BENTO GONÇALVES 03 NOITES COM CAFÉ
DA MANHÃ/ TRASLADO AEROPORTO DE POA A GRAMADO/ TRASLADO GRAMADO A BENTO GONÇALVES/ TOUR EM GRAMADO
E CANELA/TOUR CAMBARÁ DO SUL E CANIONS/ TOUR VALE DO RIO DAS ANTAS/TOUR UVA E VINHO COM TREM MARIA
FUMAÇA/TOUR CAMINHOS DE PEDRA/ TRASLADO BENTO GONÇALVES A POA/ SEGURO DE VIAGEM /PASSAGEM AÉREA
SSA/POA/SSA - Obs: Guia acompanhante a partir de 15 passageiros pagos
Favor consultar preços para esta saída.

