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7 dias | 6 noites
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ITINERÁRIO
1° Dia | 23.05 | SEG | São Paulo | Porto Alegre | Caxias do Sul

Às 10h20, apresentação no aeroporto de Guarulhos para check-in e embarque no voo
LATAM 3662 que parte às 12h20 com destino a Porto Alegre. Chegada às 14h00, recepção
no aeroporto e traslado em ônibus privativo para Caxias do Sul. Chegada, acomodação no
hotel reservado. Jantar (incluído) no hotel.

2° Dia | 24.05 | TER | Caxias | Bento Gonçalves | Caxias

Café da manhã no hotel. Após, saída para passeio de dia inteiro Tour Caminhos de Pedra.
Almoço (incluído) em restaurante local. Retorno ao hotel em Caxias do Sul. Jantar (incluído)
no hotel.

3° Dia | 25.05 | QUA | Caxias | Nova Petrópolis | Caxias

Café da manhã no hotel. Após, saída para dia inteiro de passeio Tour Nova Petrópolis com
almoço. Retorno ao hotel em Caxias do Sul. Jantar (incluído) no hotel.

4° Dia | 26.05 | QUI | Caxias do Sul | Canela
Café da manhã no hotel (check-out). Após, saída em ônibus privativo em direção a Canela.
Chegada e início de City tour panorâmico pelos principais pontos turísticos e históricos da
cidade. Almoço (incluído) em restaurante local. Após, visita a uma fábrica de chocolates e
tempo para compras. Traslado ao hotel reservado, acomodação. Jantar (incluído) no hotel.

5° Dia | 27.05 | SEX | Canela
Café da manhã no hotel. Após, saída para dia inteiro de passeio Tour Linha Bella com
almoço. Retorno ao hotel. Jantar (incluído) no hotel.

6° Dia | 28.05 | SAB | Canela | Gramado | Canela
Café da manhã no hotel. Após, saída para City tour panorâmico pelos principais pontos
turísticos e históricos da cidade de Gramado. Almoço (incluído) em restaurante local.
Retorno ao hotel em Canela. À noite, traslados ida/volta para jantar (incluído) de despedida
na Churrascaria Garfo e Bombacha.

7° Dia | 29.05 | DOM | Canela | Porto Alegre | São Paulo

Café da manhã no hotel. Após, traslado em ônibus privativo para Porto Alegre. Às 12h40,
check-in e embarque no voo LATAM 3663 que parte às 14h40 para São Paulo. Chegada em
Guarulhos às 16h20 e fim dos nossos serviços.



Panorâmico na localidade de Linha Nova, local este onde surgiu Gramado. Ali também
visitaremos o primeiro açougue e abatedouro na região, bem como o primeiro mercado da
cidade de Gramado.
• Vinícola Masotti (visita e degustações inclusas);
• Velho Casarão (visita e degustações inclusas);
• Moinho Cavichion (visita e degustações inclusas);
• Cantina Linha Bella (almoço incluso - bebidas à parte).

TOUR LINHA BELLA

TOUR CANELA
CANELA: Mundo a Vapor, Catedral de Pedra, panorâmico pela cidade, Cascata do Caracol
(bondinhos aéreos), Castelinho do Caracol.

TOUR CAMINHOS DE PEDRA
Roteiro que conta a história de um povo em forma de arquitetura, paisagens e costumes.
Com 12km de extensão, as centenárias casas de pedra da rota incluem moinhos, cantinas
coloniais, casa de massas caseiras, teares, casa de doces e muito mais, as experiências de
vida dos imigrantes e seus descendentes, um resgate constante da herança cultural.

Sugestão de visitas: Casa da Erva-mate, Cantina Strapazzon, a Casa das Cucas e a Casa da
Tecelagem.

• Parque Esculturas Pedras do Silêncio, a história dos imigrantes alemães é contada nas
mais de 80 obras em arenito, criadas por escultores gaúchos;

• Aldeia do Imigrante;
• Praça das Flores e Labirinto Verde;
• Degustação na Casa Sander (três geleias tradicionais, acompanhadas de biscoitos,

torradinhas, suco e chá);
• Plátano Grill (almoço incluso - bebidas à parte).

Um roteiro especial para quem quer conhecer e vivenciar a cultura alemã, impressa na
arquitetura e tradição da cidade de Nova Petrópolis. Duas paradas para compras. Uma no
Aspen Center, uma galeria de compras onde encontraremos lojas de malhas, couros e
cosméticos, e uma na Mukli Alfajores, que produz artesanalmente alfajores feitos com o
autêntico Dulce de Leche Uruguaio.

TOUR NOVA PETRÓPOLIS



NOITE GAÚCHA
A Churrascaria Garfo e Bombacha mostra a tradicional qualidade da nossa carne do famoso
churrasco Gaúcho. Ao entrar na recepção do restaurante você degustará a bebida típica do
gaúcho, o chimarrão, e aperitivos da casa.
Após o jantar, um show de dança tradicionalista com grupos folclóricos do estado.
• Jantar na Churrascaria Garfo e Bombacha;
• Show folclórico de danças.

TOUR GRAMADO
GRAMADO: Pórtico de entrada, panorâmica pela cidade e bairros residenciais, Lago Negro
e Mini Mundo.

O PROGRAMA INCLUI: 
• Passagem aérea com taxas, GRU/POA/GRU voando LATAM em classe econômica;
• Traslados em ônibus privativo aeroporto/hotel/aeroporto com assistência;
• 6 noites de hospedagem em quarto duplo com café da manhã;
• City tours em Nova Petrópolis, Canela e Gramado com transporte e guia local;
• Tour Caminhos de Pedra e Linha Bella com transporte e guia local;
• 5 almoços + 6 jantares (sem bebidas e gorjetas);
• Guia Acompanhante durante a viagem terrestre;
• Seguro de assistência em viagem cobertura médica R$ 100.000 (limite idade 70 anos).

• Os passeios e ingressos serão adquiridos após o pagamento do pacote, portanto, estarão
sujeitos a disponibilidade.

• Caso algum restaurante citado no descritivo não confirme reserve, será alterado por
outro similar em categoria.

OBSERVAÇÕES:



O PROGRAMA NÃO INCLUI: 
• Refeições não mencionadas no programa;
• Passeios, atrações e ingressos não mencionados no programa;
• Gorjetas e extras de qualquer natureza.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES):

OBS:
• No check-in o hotel solicita um cartão de crédito para garantia de eventuais extras;
• Taxa de turismo sustentável (em Canela) = R$ 2,55 por dia/por quarto (cobrado dos

hóspedes no check-out).

CIDADE HOTEL PREVISTO

CAXIAS DO SUL TRAVEL INN

CANELA LAGHETTO VIVACE



VALOR DO PROGRAMA:

PROGRAMA AÉREO & TERRESTRE

Preço por pessoa em quarto duplo

(mínimo 30 passageiros)

Pagamento com Crédito Consignado

SICOOB COOPERNAPI

( parcelamento em até 72x )

Valor à vista R$ 3.980,00

• Preço válido para o mínimo de 30 passageiros viajando juntos;

• Consulte disponibilidade e preços para quarto individual ou triplo;

• Se o grupo não atingir o mínimo de 30 passageiros a saída será cancelada e os

passageiros inscritos serão convidados a mudar de data ou ter o valor pago

reembolsado.


