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Natal em Gramado com Festa de 
Réveillon em Curitiba 

22 de dezembro de 2022 a 02 de janeiro de 2023 
Natal, Porto Alegre, Gramado, Caxias do Sul, Carlos 

Barbosa, Bento Gonçalves, Garibaldi, Canela, Blumenau, 
Pomerode, Morretes, Trem da serra do mar, Curitiba 

 

PROGRAMAÇÃO: 

1º Dia (22/12 – Quinta-feira): Às 09h00 apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador 
Aluízio Alves para embarque às 12h00 no voo LATAM LA 3402 / 3087 com destino à Porto Alegre (RS). 
Previsão de chegada às 22h35. Após desembarque, faremos traslado à cidade de Gramado (RS) onde 
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Zermatt. Pernoite 
 

2º Dia (23/12 – 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). Programação noturna: Espetáculos do Natal Luz – 
Grande Desfile de Natal (Opcional não incluso). Pernoite 
 

3º Dia (24/12 - 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 para Gramado em horário a 
combinar. Programação noturna: Ceia Natalina (Incluso no pacote) 
 

4º Dia (25/12 - Domingo): 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 14:00hs com saída da Estação Férrea de Bento Gonçalves. Após passeio retornaremos ao hotel 
em Gramado. Programação noturna:  Espetáculos do Natal Luz – Show Nativitaten (Incluso no pacote). 
 

5º DIA (26/12 – Segunda-feira): Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Blumenau (SC). 
Dia em viagem com previsão de chegada às 20h00 para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme 
reserva) no Hotel Glória ou similar. Pernoite 
 

6º DIA (27/12 – Terça-feira): Às 08h00 saída para city tour em Blumenau onde visitaremos o Museu da 
Cerveja, Prefeitura Municipal, Museu da família colonial, entre outros. Pernoite 
 

7º DIA (28/12 – Quarta-feira): Às 09h00 saída Blumenau / Pomerode a cidade mais alemã do “vale 
europeu”, rica em cultura, música, dança e uma variada gastronomia. Na oportunidade, faremos um tour 
onde conheceremos um pouco mais sobre o artesanato local, porcelanas, decorações e produtos têxteis 
 

8º DIA (29/12 – Quinta-feira): Às 09h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Curitiba (PR). 
Previsão de chegada às 13h00 onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) 
em Hotel Categoria turística.  
 

9º DIA (30/12 – Sexta-feira): Às 07:00hs traslado a Estação ferroviária de Curitiba, onde embarcaremos às 
08:30h no Trem Turístico da Serra do Mar de Morretes a Curitiba (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. Programação noturna a combinar 
 

10º DIA (31/12 – Sábado): Pela manhã, faremos city tour Panorâmico visitando Teatro Ópera do Arame, 
Jardim Botânico, Park Tanguá, Bosque do Alemão, entre outros. Programação noturna: Festa de Réveillon 
com queima de fogos 
 

 
 



11º DIA (01/01 – Domingo): Manha livre para atividades independentes.  
 

12º DIA (02/01 – Segunda-feira): Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto 
Internacional de Curitiba para embarque às 11h45 no voo LATAM LA 3397 / 3128 com destino à Natal 
(RN). Previsão de chegada às 17h05. Fim dos nossos serviços. 
 
NOSSO PACOTE INCLUI: 
 Ônibus ou micro-ônibus para traslado Aeroporto/Gramado/Aeroporto e cidades a visitar; 

 04 diárias no Hotel Zermatt ou similar; 

 03 diárias em hotel categoria turística em Blumenau (SC); 

 04 diárias em hotel categoria turística em Curitiba (PR); 

 Circuito Uva e Vinho com almoço e passeio no trem Maria Fumaça; 

 01 ingressos para os Espetáculos do Natal Luz em Gramado; 

 Ticket p/ Trem da Serra do Mar; 

 Ceia de Natal;  

 Ceia de Réveillon; 

 Guia local para city tour; 
 

PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre): 

 Apto Duplo: R$ 6.300,00 parcelado em 10x R$ 630,00 (Cheque ou cartões Hiper, Visa Ou Mastercard) 

 Apto Triplo: R$ 5.900,00 parcelado em 10x R$ 590,00 (Cheque ou cartões Hiper, Visa Ou Mastercard) 

  
 

PREÇO POR PESSOA (Parte Aérea Voando LATAM – sujeito a reajuste sem prévio aviso): 
A partir de R$ 2.485,09 parcelado em 06x R$ 414,16 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 

http://www.avellartour.com.br/

