
 
 

 
NATAL MÁGICO 2021 GRAMADO E SERRAS GAUCHAS 

17/12/2021- (sexta-feira) Embarque (noite), em local e horário determinado na 
compra. Vamos diretamente para Bento Gonçalves. 

18/12/2021- (sábado) Chegada em Bento prevista para as 08:00h. da manhã, 
onde tomaremos o café da manhã (incluso) e em seguida iniciaremos nossos passeios 

pela região, parando apenas para o almoço (incluso), visitaremos vinícolas, pontos 
turísticos locais, no final da tarde vamos ao hotel para check-in, em seguida sairemos 
para fazer o passeio Natal sobre trilhos e epopeia italiana, após jantar, pernoite no 

hotel.  

19/12/2021- (domingo) Após o café da manhã, saímos com bagagem, 
continuaremos nossos passeios seguindo para Nova Petrópolis, parando apenas para 
o almoço (incluso), visitaremos o Parque Aldeia do Imigrante, praça das Flores, 

labirinto verde, Rua coberta e Esculturas parque Pedras do Silêncio, após seguimos 
para o hotel em Gramado. Saída em horário combinado previamente, visitação a 
Fantástic House de Gramado (ingresso incluso), após jantar em um fondue (incluso) 

restante da noite livre para os atrativos do natal luz de gramado (ingressos não 
inclusos) pernoite no hotel. 

20/12/2021-(segunda)- Após café da manhã no hotel, sairemos já com as 
bagagens para continuarmos nossos passeios gramado e Região. Visitaremos, o le 

jardim de Gramado, os cristais de Gramado, chocolates e outros atrativos próximos, 
parando apenas para o almoço, em seguida visitaremos o parque Olivas de Gramado 
com degustação sensorial e piquenique (ingressos e cestas de piquenique inclusas), o 

retorno à Florianópolis está previsto para o final do dia. 

INCLUSOS:  
▶Passagem de ônibus DD ou LD.  
▶Estadia em hotel por dois pernoites c/ café da manhã (quartos duplos e triplos).  
▶Ingressos: Do passeio de trem NATAL SOBRE TRILHOS (MARIA FUMAÇA), e passeio 

no parque temático EPOPEIA ITLIANA; FANTÁSTIC HOUSE; LE JARDINS; Parque 

ALDEIA DO IMIGRANTE; Parque PEDRAS DO SILÊNCIO, Parque OLIVAS DE GRAMADO 
▶Três almoços, 

▶Dois jantares,  

▶Um café da manhã extra. 

▶Cesta de piquenique 

 

NÃO INCLUSOS: 
▶Bebidas nas refeições; 
▶Ingressos não mencionados; 

▶refeições não inclusas; 
▶Consumos de frigobar e extras nos hotéis; 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 
▶O embarque só será permitido mediante apresentação de documento de 
identificação original com foto (RG ou CNH) em perfeitas condições, certidão de 
nascimento original apenas para crianças menores de 10 anos que não possuam RG. 
 
▶O passageiro deverá apresentar a documentação acima no momento de seu 
embarque, caso não apresente, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer 
reclamações, ou devolução de valores. 
 
OBS: A agência se faculta o direito de promover ajustes, melhorais, alterações na 
ordem dos passeios, conforme condições climáticas ou outras, prezando sempre a 
segurança e o bem estar dos passageiros, não cabendo nenhum tipo de descontos 
ou indenizações, uma vez que a adesão ao roteiro foi de livre e espontânea vontade 
do passageiro. 
 
 
VALOR DA PASSAGEM: R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), Crianças de 0 à 3 
anos não pagam (viajam no colo), de quatro a 10 anos R$ 1.250,00,00 acima de 10 
anos valor integral).  
O valor acima pode ser parcelado da seguinte forma: 
 
Entrada de 30% + 3 X no cartão ou boleto bancário ou  
À vista com 5% de desconto. 
 
 
 
 
 

Maiores informações falar com: SÔNIA 
(48) 3285-1941, (48) 3267-3099 ou (48)991661362 

 
www.soniatur.com.br 

 
 

http://www.soniatur.com.br/

