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Serra Gaúcha – RS.  De 06 a 11 Dezembro 2015
   

Gramado - Canela - Nova Petrópolis - Caxias do Sul - Bento Gonçalves  

Programa  

Dia 6 de Dezembro: (Quarta) Fortaleza/Porto Alegre/Gramado 00h10 - Apresentação no 
Aeroporto de Fortaleza para embarque no voo TAM 3323 conexão voo 3299 em Guarulhos.  
Decolagem às 02h10, pouso Guarulhos 06h40, decola 07h50 pousa em Porto Alegre as 09h43.  
Traslado para Gramado, com chegada ao Hotel San Lucas - www.hotelsanlucas.com.br, por volta 
de 12h. Após acomodação saída para almoço (não incluso) em restaurante no centro de Gramado. 
Restante tarde livre para desfrute da cidade ou descanso. À noite, às 19 h, sairemos para jantar 
em restaurante (não incluso) no centro de Gramado, reunindo-nos às 21 h em local pré-definido 

pelo guia, para irmos ao espetáculo o espetáculo (Espetáculo ainda não definido pela 

organização – ingresso incluso se for o Nativitaten). Início às 21h30.  Ao término, 
retornamos ao hotel. 

Dia 7 de Dezembro: (Quinta) Tour Gramado  

Após o café da manhã, visita ao Vale do Quilombo, Museu de Cera, Lago Joaquina Rita Bier, Fábrica de Chocolate, Lago Negro, Mini 

Mundo, Igreja São Pedro, Artesanato e Malharia. (almoço não incluso). À noite, às 19 h, sairemos para jantar (não incluído) em 
restaurante de livre escolha, no centro de Gramado, reunindo-nos às 21 h em local pré-definido pelo guia, para irmos ao espetáculo 

(Espetáculo ainda não definido pela organização – ingresso incluso se for o Nativitaten). Início às 21h30. Ao término, 
retornamos ao hotel.  

Dia 8 de Dezembro: (Sexta) Tour Canela  

Após o café da manhã, visitaremos Mundo a Vapor, Panorâmica pela Catedral de Pedra, Aplen Park, Cascata do Caracol, Castelinho 
do Caracol (almoço não incluso). Sugerimos jantar na Rua Coberta. Caso não seja do interesse de todos nos reuniremos às 21 h, em 

local pré-definido pelo guia, para irmos ao espetáculo (Espetáculo ainda não definido pela organização – ingresso incluso 

se for o Nativitaten), com início às 21:30h. Ao término, retornamos ao hotel.  

Dia 9 de Dezembro: (Sábado) Tour da Uva e do Vinho  

Programação pelo dia inteiro com almoço incluso.  Passeio de Maria Fumaça com degustação de espumante, vinho e 

suco de uva* e Epopeia Italiana (não incluso). À noite, às 19 h, sairemos para jantar em restaurante de livre escolha no centro de 

Gramado (não incluso), reunindo-nos às 22 h, em local pré-definido pelo guia, para retorno ao hotel.  

Dia 10 de Dezembro: (Domingo) – Manhã Opcional Snowland -  www.snowland.com.br  (ingressos não incluso) /Nova Petrópolis 

Programação pelo dia inteiro – (almoço incluso). À noite, às 19 h, sairemos para jantar (Opcional não incluído) em restaurante “Garfo 
e Bombacha”, retornando ao término.  

Dia 11 de Dezembro: (Segunda)    

Às 7 h, após o café da manhã, traslado Gramado / Porto Alegre. No percurso, faremos uma breve parada na cidade de Igrejinha (Polo 
de artefatos de couro – Sapatos, bolsas etc.) Almoçaremos em restaurante no trajeto (não incluso) Caso o tempo nos permita, faremos 
um breve City-tour panorâmico em Porto Alegre sem paradas. Apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho até às 14:00 h, 
para embarque no voo TAM 3858 (conexão em São Paulo). Decolagem às 15:25 h, com chegada à Fortaleza às 21:27 h. 

 

Toda a programação sujeita a alterações de dias. Ainda não foram divulgados os calendários dos espetáculos e o da Maria 
Fumaça (mencionado como no dia 09- Sábado mas que poderá ter a programação desse dia, remanejado para o dia reservado. 

Está incluído o ingresso do Show Nativitaten. Os demais ingressos poderão ser adquiridos diretamente no site 
http://www.natalluzdegramado.com.br/programacao.html  tão logo estejam disponíveis para venda. Informaremos aos 
interessados, determinado o dia e setor que deverão adquirir. 
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PARTE AÉREA INCLUÍDA: TAM - Adulto: - Emissão das passagens aéreas do grupo será dia 30 de outubro 
independentes do número de adesões atingidas até essa data ou antes quando número de participantes atingir 46 pessoas.  
 

Dia 06Dez – Voos TAM 3323/3299 conexão Guarulhos - Decolagem às 02h10 – Pouso às 09h43  

Dia 11Dez – Voos TAM 3296/3324 conexão Guarulhos - Decolagem às 19h25 – Pouso às 00h27. 

Facultamos o uso de milhas concedendo um desconto de R$ 600,00 no valor total do pacote, entretanto, não nos responsabilizamos 
pela utilização de voos em horários diferentes dos que utilizaremos. 
 

PARTE TERRESTRE:  Preço por pessoa adulto em apartamento:   
  

Preço pacote  Preço   Entrada 20%   Saldo Devedor   Parcela  

Single  R$    3.990,00   R$               798,00   R$           3.192,00   R$         399,00  

Duplo  R$    2.990,00   R$               598,00   R$           2.392,00   R$         299,00  

Triplo  R$    2.890,00   R$               578,00   R$           2.312,00   R$         289,00  

Quádruplo  R$    2.800,00   R$               560,00   R$           2.240,00   R$         280,00  
 

* PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO 

* VALORES E RESERVAS SÓ ASSEGURADOS MEDIANTE SINALIZAÇÃO. 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA PARTE TERRESTRE  
Entrada 20% + saldo parcelamento no cartão (sem juros) conforme 
data fechamento e número de parcelas da tabela ao lado. 
 

 

 
 

• Passagem aérea (tarifa básica) com taxas de embarque  

• Traslado Porto Alegre/Gramado/Porto Alegre.   

• 05 diárias Gramado San Lucas () com café da manhã   

• Transporte para toda Programação Natalina (quando a localidade exigir e existir algum serviço Opcional 
programado – Até onde for permitido o acesso de Ônibus) Boa parte das ruas onde ocorrem as 
programações ficam interditadas.   

• City-Tour em Gramado e Canela. (Lago Negro, Mini Mundo, etc)  

• Tour de compras em Gramado e Canela  

• Tour nas cidades da Uva e do Vinho (Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa).   

• Ingresso Passeio de Trem Maria Fumaça  

• Ingresso (arquibancada) Show Nativitaten   

• Assistência de guia acompanhante e local em toda a programação.  

 

• Opcionais. Alimentação, bebidas (de qualquer natureza) e ingressos que não as mencionados. Tudo que não mencionado como 
incluso, como telefone, lavagem de roupas e despesas de caráter pessoal. 

 

 

Visto a distância da data e da indefinição do programa da equipe organizadora, todo o roteiro acima fica sujeito a alteração. Fica o 
compromisso de realização de tudo que conste como incluído salvo quando por condições meteorológicas não permitirem, sendo os 
serviços não realizados reembolsados conforme normas dos realizadores.   
 VAGAS LIMITADAS E SUJEITAS A DISPONIBILIDADE!  

 PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO! 

 

 

 Serão consideradas uma vez paga a inscrição.  
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        Cancelamentos:  

 Até 72hs antes será devolvido o 50% da importância paga;  
 Até 48hs antes não caberá reembolso.  
 IMPORTANTE! Em qualquer circunstância de cancelamento, será permitido a substituição do desistente por pessoa indicada 

pelo mesmo na parte terrestre. Na parte aérea a pessoa que cancela fica sujeita à multa (passagem intransferível) e a pessoa 
que substitui fica sujeita, disponibilidade de lugar e variações tarifarias 

A SAROM TURISMO (CADASTUR: 06.050325.10.0001-0), na qualidade de organizadora da referida excursão, se declara como 
intermediária entre participantes e os prestadores de serviços, cujo atendimento será executado com base nos termos das condições 
estabelecidas pela Declaração Normativa No 161 de 09 de agosto de 1985 da EMBRATUR, que se encontra à disposição na sede 
da Agência, regulamentando os direitos e deveres de ambas as partes.  

BOA VIAGEM! 
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