
 

FÉRIAS DE JANEIRO 2023 
Natal, Porto Alegre, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, 

Santana do Livramento, São Miguel das Missões, Ametista do Sul, Salto de 

Yucumãn, Foz do Iguaçu, Curitiba, Ponta Grossa (Parque Estadual da Vila Velha),   

Período: 11 a 29 de Janeiro de 2023 
Programação: 
1º DIA (11/01 - Quarta-feira): Às 09h00 apresentação do grupo no Aeroporto Internacional 
Governador Aluízio Alves para embarque às 11h15 no voo LATAM LA 3167 / 3337 com destino à 
Porto Alegre (RS). Previsão de chegada às 18h25. Após desembarque, faremos traslado ao Hotel 
Zermatt em Gramado onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).  
 

2º DIA (12/01 - Quinta-feira): Às 08:30hs saída para city tour em Gramado e Canela visitando o 
Lago Negro, Mundo a Vapor, Mundo do chocolate, Catedral de Pedra, Cascata do Caracol e 
Minimundo, Pórtico da Cidade (opcionais, ingressos não inclusos no pacote). Retorno ao hotel em 
Gramado em horário a combinar. Programação noturna: Espetáculos do Natal Luz (Opcional, não 
incluso no pacote). 
 

3º DIA (13/01 - Sexta-feira): Às 08:00hs saída Gramado / Caxias do Sul onde faremos visita na 
Cantina Tonett seguido de visitação na vinícola que recebe o mesmo nome. Visitaremos a igreja de 
São Pelegrino (a construção tem várias obras de arte em seu interior). Em seguida sairemos com 
destino a Bento Gonçalves para embarque no Trem Maria Fumaça (Ingresso incluso no pacote) às 
14:00hs com saída da Estação Férrea de Bento Gonçalves. Após passeio retornaremos ao hotel em 
Gramado. Programação noturna: Sugerimos ao Grupo restaurante especializado em sequência de 
Fondue 
 

4º DIA (14/01 - Sábado): Às 08:30hs saída para Nova Petrópolis onde visitaremos o comércio de 
malhas, a Casa do Imigrante, o Labirinto Verde e a Praça da República. Retorno ao hotel. Pernoite 
 

5º DIA (15/01 - Domingo): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Santana do 
Livramento (RS). Previsão de chegada às 15:00hs onde faremos acomodação em aptos duplos e 
triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística.   
 

6º DIA (16/01 - Segunda-feira): Dia livre para compras nas inúmeras lojas e Free Shops de toda 
fronteira Uruguaia, sendo a mais procurada pelos turistas brasileiros para compras de produtos 
importados, como: Perfumes, eletrônicos, entre outros. Pernoite 
 

7º DIA (17/01 - Terça-feira): Manhã livre para compras no comércio local. Às 12:00hs acerto de 
extras no hotel e saída com destino à São Miguel das Missões (RS). Previsão de chegada às 
18:00hs onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite  
 

8º DIA (18/01 - Quarta-feira): Pela manhã, visitaremos a cidade de Santo Ângelo, conhecendo: o 
Monumento Sepé Tiaraju, Museu Municipal Olavo Machado, Praça Pinheiro Machado e Catedral 
Angelopolitana. A catedral se destaca como uma verdadeira obra de arte e uma simbologia das 
missões. Aqui, os visitantes conseguem observar a riqueza histórica do passado presente nos 
detalhes das fachadas, nos padroeiros dos 7 povos e na cruz missionaria.    



9º DIA (19/01 - Quinta-feira): Às 09:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Frederico 
Westphalen (RS). Manhã em viagem com previsão de chegada às 13:00hs onde faremos 
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística.  
 

10º DIA (20/01 - Sexta-feira): Às 08h00 saída de Frederico Westphalen para city tour em Ametista 
do Sul (RS) onde visitaremos a Pirâmide Esotérica na Praça Central, Igreja São Gabriel – revestida 
com mais de 40 toneladas de Pedras ametistas, compras na Loja LP Minerais do Brasil (Maior loja de 
minerais da cidade). Sugerimos ao grupo Passeio no Trenzinho das Pedras (Opcional, não incluso), 
passeio diferenciado e muito divertido onde teremos o acompanhamento do guia para contar a 
história de Ametista do Sul desde a origem até os dias atuais. Durante o passeio, conheceremos um 
pouco da cidade e da zona rural num contato direto com a natureza desfrutaremos de belos mirantes 
e paisagens com vista para os garimpos ativos e inativos existentes na cidade. À tarde, faremos 
visitação a vinícola Ametista (Taxa de visitação não incluso) com degustação de vinhos e sucos e 
visita ao Ametista Parque Museu que conta com mais de 1.500 exemplares distintos de pedras. 
Retorno ao hotel no final da tarde. Noite a combinar 
 

11º DIA (21/01 - Sábado): Às 08:00hs saída com destino à cidade de Derrubadas (RS) onde 
visitaremos o Parque Estadual do Turvo onde encontra-se a maior queda de agua longitudinal do 
planeta com cerca de 1,8km de extensão – o Salto de Yucumã, um verdadeiro paraíso ecológico que 
merece ser visitado e admirado por todos. Este Salto constitui-se em local de rara beleza cênica, 
onde o Rio Uruguai descarrega todo o volume de suas águas em uma fenda longitudinal e com 
quedas podendo variar, chegando até 15 metros de altura. O canal por onde as aguas se precipitam 
possui uma largura média de 30 metros e uma profundidade estimada em torno de 90 a 120 metros. 
Retorno ao hotel em Frederico Westphalen.  
 

12º DIA (22/01 - Domingo): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Foz do 
Iguaçu (PR). Manhã em viagem com previsão de chegada às 15:00hs onde faremos acomodação 
em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Golden Park Internacional. Programação 
noturna a combinar 
 

13º DIA (23/01 - Segunda-feira): Após café da manhã saída para visita panorâmica à Usina 
Hidroelétrica de Itaipu – Binacional (Ingresso não incluso – opcional). À tarde, faremos visita às 
Cataratas do Iguaçu (Lado brasileiro) uma das sete novas maravilhas do mundo (Opcional, entrada 
não inclusa no pacote). No passeio observaremos a fauna e flora local. Durante o passeio podemos 
optar por fazermos o Macuco Safári (Opcional não incluso no pacote). Programação noturna: 
Sugerimos ao grupo ida a Rafaim Churrascaria Show (Opcional, não incluso no pacote). Pernoite 
 

14º DIA (24/01 - Terça-feira): Dia livre para Tour de compras em Cidade de Leste (Paraguai). 
Programação noturna livre 
 

15º DIA (25/01 - Quarta-feira): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Curitiba 
(PR). Dia em viagem com previsão de chegada às 17:00hs onde faremos acomodação em aptos 
duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. Programação noturna a combinar 
 

16º DIA (26/01 - Quinta-feira): Às 08:00hs saída para fazermos city-Tour histórico e panorâmico 
visitando Teatro Ópera do Arame, Jardim Botânico, Park Tanguá, Bosque do Alemão, entre outros. 
Programação noturna: Sugerimos ao grupo Jantar no Restaurante Madalosso (Opcional) 
 

17º DIA (27/01 - Sexta-feira): Às 08:00hs saída para passeio ao Parque Estadual da Vila Velha em 
Ponta Grossa (PR). Considerado principal atrativo de Ponta Grossa, visitaremos o Parque Estadual 
da Vila Velha, uma unidade de conservação composta por três principais atrações: Os Arenitos – 
formação rochosa que apresentam formas variadas, como: a taça, o camelo, a garrafa, dentre outros; 
às Furnas – caracterizadas por grandes poços de desabamento com vegetação exuberante e água 
em seu interior (lençol subterrâneo); e a Lagoa Dourada que possui esse nome porque suas águas 
ficam com uma coloração dourada quando reflete a luz do sol. Retorno ao hotel em Curitiba no final 
da tarde. Pernoite  
 

 



18º DIA (28/01 - Sábado): Às 07:00h traslado a Estação ferroviária de Curitiba, onde 
embarcaremos às 08:30h no Trem Turístico da Serra do Mar (Incluso no pacote) de Curitiba à 
Morretes (são 110 quilômetros viajando pela maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil). 
Após almoço (Não incluso no pacote), faremos tour em Morretes para visitarmos a cidade dos 
casarões antigos e ruas estreitas com sua rotina pacata e o ar descansado de seus moradores. Final 
da tarde, retorno a Curitiba. 
 

19º DIA (29/01 - Domingo): Manhã livre para atividades independentes. Às 13:00hs acerto de extras 
no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Curitiba (PR) para embarque às 16:55hs 
no voo LATAM LA 3150 / 3342 com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 22:40hs. Fim dos 
nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea;  

 Ônibus ou Micro em todo o trecho 
a ser visitado;  

 18 diárias em hotel categoria 
turística;  

 Passeios mencionados em 
roteiro; Trêm da Serra do Mar e Trem 

Maria Fumaça nas Serras Gaúchas; 
Seguro viagem;  

 Guia acompanhante (Embratur). 
 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro.

 

PREÇO POR PESSOA (Parte aérea voando LATAM - sujeito a reajuste e alteração sem aviso 
prévio): 
 

*A partir de R$ 2.780,00 parcelado em até 06x de R$ 463,33 nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.  
 

PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre): 
 

 Em apto duplo: R$ 5.200,00 ou 10x de R$ 520,00 (cheque ou cartão*); 

 Em apto triplo: R$ 5.000,00 ou 10x de R$ 500,00 (cheque ou cartão*); 
*A excursão poderá ser paga em 10x no cheque ou nos cartões Hiper, Visa e Mastercard. 
 
INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: (84) 3221-2088 / 99988-8633                                             

Email: avellartour@ig.com.br 
Site: www.avellartour.com.br 

mailto:avellartour@ig.com.br

