NATAL LUZ NA SERRA GAÚCHA
Roteiro do pacote

09/12/22– 1° dia Sexta feira - Cidade de Origem / Bento Gonçalves

Apresentação no local de embarque às 23:00 horas para iniciarmos viagem passando por Ijuí, Passo Fundo,
Marau, chegando em Beto Gonçalves ao amanhecer do 2°dia.

10/12/22 – 2° dia Sábado- Bento Gonçalves / Caxias do Sul / Gramado

Ao tomarmos café da manhã começaremos nosso city tour pelos Caminhos de Pedra visitando: Casa da Ovelha,
Cantina Salvati, Casa da Erva Mate, Casa da Tecelagem (entradas não inclusas). Ao término da visita iremos a
Caxias do Sul onde iremos visitar e almoçar nas Casas Bonnet. Na parte da tarde faremos o passeio de carretão,
um passeio pelas belas paisagens da Capela São Luiz da 3° Légua. ?O passeio tem duração de aproximadamente
35 minutos sendo realizado com condições climáticas adequadas. Ao término desse passeio retornaremos para
Bento Gonçalves para visitarmos a Epopéia Italiana, o parque conta a história da chegada dos imigrantes
Italianos ao estado. Logo após faremos um maravilhoso passeio de Trem na Serra Gaúcha, denominado Maria
Fumaça, passando por Garibaldi até Carlos Barbosa (serão percorridos 23 km em um antigo trem de passageiros
movido a vapor que conta a história da imigração italiana no Brasil). Ao final do passeio o ônibus estará nos
aguardando para retornarmos a Gramado, indo direto ao local da hospedagem. À noite temos a opção de assistir
a programação do Natal Luz.

11/12/22 – Domingo - Gramado / Cidade de Origem

Após tomarmos um delicioso café da manhã, visitaremos Gramado e Canela com suas famosas gastronomias,
deliciosos chocolates, e atrativos turísticos que encantam a todos que por lá passam. City tour ao Lago Negro,
Casa de Chocolate, Minimundo, Mundo a Vapor, Igreja de Pedra, Vale do Quilombo, Cascata do Caracol,
teleférico (passeios opcionais). Ao término dos passeios iniciaremos viagem de retorno com duração
aproximada de 08 horas.

A experiência inclui:
Transporte em ônibus especial de turismo
01 pernoite em hotel com café da manhã
City tour com guia local nos Caminhos de Pedra (entradas não inclusas)
Ingresso passeio de trem e Epopeia Italiana
Almoço com passeio de Carretão
Água mineral e lanche no início da viagem
Apenas R$ 1240, até 10x sem juros, * por pessoa em apto duplo

