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Natal Luz em Gramado (RS)
Período: 09 a 15 de Dezembro de 2021
Natal, Porto Alegre, Gramado, Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Bento
Gonçalves, Garibaldi, Canela, Porto Alegre
PROGRAMAÇÃO:

1º Dia (09/12 – Quinta-feira): Às 14:00 apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio
Alves para embarque às 17:00 para embarque no voo LATAM LA 3298 / 3051 com destino à Porto Alegre (RS).
Previsão de chegada às 22:40. Após desembarque, seguiremos viagem com destino à Gramado (RS) onde
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Pousada Aconchego da Acacias.
Pernoite

2º Dia (10/12 – Sexta-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: Sugerimos ao Grupo restaurante especializado em sequência de Fondue

3º Dia (11/12 – Sábado): Às 08:00hs saída Gramado / Caxias do Sul onde faremos visita e almoço (Incluso
no pacote) 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 12:30hs com saída da
Estação Férrea de Bento Gonçalves. Após passeio retornaremos ao hotel em Gramado. Programação noturna a
combinar

4º DIA (12/12 – Domingo): 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 para Gramado em horário a combinar.
Programação noturna: Noite Alemã – Jantar com culinária alemã, dispondo de um vasto Buffet com as mais
famosas iguarias, acompanhado de um café colonial completo. Para coroar a noite, assistiremos a um show de
música e danças típicas alemãs (Incluso no pacote)

5º DIA (13/12 – Segunda-feira): Dia livre para atividades independentes – Sugerimos ao grupo o Parque da
Neve Snowland (Opcional, não incluso no pacote). Programação noturna: Espetáculos do Natal Luz (Sujeito a
alteração e reajuste sem aviso prévio).

6º DIA (14/12 – Terça-feira): Manhã livre para atividades independentes. Às 12:00hs acertos de extras do
hotel e saída Gramado / Porto Alegre com destino onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva) no Hotel Dan inn. Pernoite

7º DIA (15/12 – Quarta-feira): Às 08:00hs acertos de extras no hotel e saída para o Aeroporto Internacional
Salgado Filho para embarque às 10:50 no vôo AZUL AD 4303 / 2810 / 4666 com destino à Natal (RN). Previsão
de chegada às 18:15. Fim dos nossos serviços. Fim dos nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:








Ônibus ou micro-ônibus para traslado Aeroporto/Gramado/Aeroporto e cidades a visitar;
05 Pousada Aconchego da Acácia– Tel: (54) 98441-0265;
01 diária no Hotel Dan Inn em Pòrto Alegre (RS);
Circuito Uva e Vinho com almoço e passeio no trem Maria Fumaça;
Guia local para city tour;
Noite alemã;
01 ingresso para os Espetáculos do Natal Luz em Gramado;

PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre):


Apto duplo/triplo: R$ 1.900,00 parcelado em 10x R$ 190,00 (Cheque ou cartões Hiper, Visa Ou Mastercard)

PREÇO POR PESSOA (Parte Aérea Voando LATAM – sujeito a reajuste sem prévio aviso):


A partir de R$ 2.485,32 parcelado em 06x R$ 414,22 nos cartões de crédito Hiper, Visa ou Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: tel: (84) 3221-2088 / 9988-8633

Site: www.avellartour.com.br / E-mail: avellartour@ig.com.br

