
27 De novembro – quarta - feira

1° Dia

São Paulo/Aeroporto de Guarulhos ou Congonhas/Porto Alegre/ Gramado

• Embarque na Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo” Rua Teixeira de Melo, 106 
Tatuapé/SP as 06h da manhã.

• 08h25min – embarque no vôo com destino a Porto Alegre.
• 10h10min – chegada em Porto Alegre e embarque no ônibus com destino a Gramado.
• Parada para almoço no caminho – não incluso no pacote.
• 14h - Check-in no Hotel Sky.
• Tarde e noite livre e pernoite.

Período: 27 de Novembro a 01 de Dezembro de 2019

Roteiro na Serra Gaúcha – 5 dias RODO AÉREO:

28 De novembro – quinta - feira espumantes e sucos de uva na parada em 
Garibaldi. Em Bento Gonçalves, conheça 
uma das melhores vinícolas produtoras da 
região a Salton e, com acompanhamento 
de enólogos, deguste e conheça alguns 
dos melhores vinhos do Brasil! O Tour 
ainda conta com parada no show room 
da Tramontina e na Queijaria Fetina Di 
Formaio.
• 19h – retorno ao Hotel.
• Noite livre e pernoite.
Incluído:

• Acompanhamento de guia;
• Ingresso para o passeio de Maria 
Fumaça com degustação;
• Ingresso à Epopeia Italiana;
• Visita à vinícola;
• Visita à queijaria Fetina di Formaio; 
• Visita ao show room da Tramontina;
• Almoço;  
• Transporte.
• Entrada Vinícola.  
Não incluído:

• Bebidas do almoço;

2° Dia 

Tour da uva e do vinho na serra gaucha 

com passeio de trem

• Café da manhã no Hotel.
• 07h30min - Embarque com destino ao 

Tour no Vale dos Vinhedos 
• Passeio de trem 
Neste tour, você conhecerá todo o encanto 
das cidades típicas da colonização italiana. 
No passeio de Maria Fumaça, entre Bento 
Gonçalves e Carlos Barbosa, aproveite 
shows, tarantela, degustação de vinhos, 



3° Dia 

Passeios em Nova Petrópolis

Café da manhã no Hotel.
9h30min - Embarque com destino a Nova 
Petropolis.
Conheça e se encante com a linda Nova 
Petrópolis – O Jardim da Serra Gaúcha! 
Um verdadeiro mergulho na cultura alemã!
O tour começa em Gramado, onde os 
visitantes conhecerão as malharias Nilse e 
Lyttu`s Tricot. Posteriormente, já em Nova 
Petrópolis, viva a história da imigração 
alemã que é recontada através do Parque 
Esculturas Pedras do Silêncio, seguida de 
visitação ao Armazém da Rosa Mosqueta e 
na Praça Padre Theodor Amstad, construída 
em 1942 pelos moradores para que a 
localidade recebesse cinco mil participantes 
do Congresso da União Popular. É possível 
visitar a placa dos 100 anos da Associação 
Amstd (Volksverein). Visitaremos também 
a Aldeia do Imigrante, onde poderemos 
conhecer uma verdadeira vila em que 
viveram os imigrantes alemães da região, 
além do lindo e divertido Labirinto Verde e 
a Praça das Flores. Na sequência, parada 
para compras na loja Dakota Outlet – uma 
das melhores lojas da região.

Noite alemã em Nova Petrópolis.
No Tour Noite Alemã, levaremos você até a 
cidade de Nova Petrópolis, para um jantar 
com o melhor da culinária alemã. 
• No Restaurante Torquês que é um dos 

melhores restaurantes típicos da região, 
onde você vai experimentar um vasto 
buffet com as mais famosas iguarias, 
acompanhado de um café colonial 
completo. Para coroar a noite, um show 
com músicas e danças típicas alemãs.

Incluído:

• Transporte;
• Acompanhamento de guia;
• Ingresso nas atrações: Parque 

Esculturas Pedras do Silêncio, Aldeia do 
Imigrante;

• Jantar.
Não incluído:

• Almoço;    
• Bebidas do jantar;
• Taxa de serviço.

29 De Novembro – Sexta-Feira



Valores

4° Dia 

Gramado e canela

Café da manhã no Hotel.
City Tour em Gramado e Canela.
Gramado: Você vai conhecer o belíssimo 
Lago Negro, Mini Mundo, Fábrica e loja 
de Chocolates Florybal – a primeira de 
Gramado, Cristais de Gramado e a loja de 
Artesanato Noel.
Canela: Mundo a Vapor, Bondinhos Aéreos 
com contemplação da belíssima Cascata do 
Caracol, o panorâmico Catedral de Pedra, e 
se deliciar com as degustações dos queijos e 
vinhos Don Collise.
Show Illumination – Natal Luz
Incluído:

- Acompanhamento de guia; 
- Ingresso para o Natal Luz;
- Transporte.
- Ingressos nas atrações: Mini Mundo, 
Mundo a Vapor, Bondinhos Aéreos; 
Não incluído:

- Almoço;    
- Bebidas.

30 De novembro – sábado 01 De dezembro – domingo

5° Dia 

• Café da manhã no Hotel.
• Manhã livre.
• 12h - Check-out no Hotel.
• Parada para almoço – não incluso.
• 14h - Embarque com destino ao 

aeroporto de Porto Alegre.
• 17h – desembarque no aeroporto.
• 19h – finalizando o roteiro com 

desembarque na Escola SENAI “Orlando 
Laviero Ferraiuolo” Rua Teixeira de 
Melo, 106 Tatuapé/SP 

Associado:
• R$4.450,00 por pessoa em quarto 

duplo/ triplo;
• R$ 5.850,00 para quarto single;
Convidado:

• R$ 4.850,00 para quarto duplo/ triplo;
• R$ 6.250,00 para quarto single.
OBS: Os valores poderão ser parcelados 
em até 10 vezes.

Prazo para inscrições: 

Até 06/setembro de 2019.

São necessárias no  mínimo, 

20 pessoas para a realização 

do passeio, caso contrário, 

será CANCELADO.



• Guias da ECOTUR acompanhando o grupo durante toda a viagem, fornecendo 
informações históricas, sendo 02 Guias Cadastur e 01 Guia Regional;

• Um delicioso serviço de bordo: Kit Lanche (ida). Águas, balas, pirulitos, brincadeiras 
e sorteios;

• Hospedagem no Hotel Sky: 04 diárias com 04 cafés da manhã Colonial;
• Brinde ECOTUR de cortesia;
• Seguro Viagem – 05 dias;
• Transfer ida e volta aos aeroportos;
• Passagem aérea ida e volta;
• Transporte Rodoviário durante o Roteiro de deslocamento entre as Cidades visitadas;
• Ingressos dos locais de visitação mencionados com incluso no roteiro;
• Refeições mencionadas – 01 almoço e 01 jantar;
• 01 ingresso para o Natal Luz.

O que está incluso?

O que não está incluso?

• Passeios opcionais;
• Extras de qualquer natureza;
• Todo o tipo de bebida ou alimentação não descrito como incluso no Roteiro;
• Taxas de entrada em Museus, Monumentos e Parques por conta do passageiro.


