HOSPEDAGEM NA SERRA GAÚCHA
25/07 – 27/07

Sugestão de pacote
1 – Hospedagem em Gramado + Passeio aos vinhedos.
25/07 Quinta-Feira
Saída de Passo Fundo, em ônibus leito.
Chegada em Gramado, hospedagem no Hotel ÁGUAS CLARAS GRAMADO.
Noite Livre.
26/07 Sexta-Feira
Café da manhã no Hotel, em horário combinado, nossa equipe lhe dará apoio para início do Passeio ao Vale dos Vinhedos.
Final do dia, retorno ao Hotel. Noite Livre. Sugestão de Passeio: Rua Coberta em Gramado, com uma grande variedade de restaurantes e
atrações.
27/07 Sábado
Café da manhã no Hotel, em horário combinado nossa equipe lhe dará apoio para traslado do Hotel até aeroporto de Porto Alegre.

O pacote Inclui:
- Traslado Passo Fundo / Gramado – Gramado / Porto Alegre.
- 2 diárias de hospedagem no Hotel ÁGUAS CLARAS GRAMADO. Em apto luxo, com café da manhã.
- Passeio ao Vale dos Vinhedos. (Charmoso, inebriante e de total imersão com a natureza do belíssimo Vale dos Vinhedos, em Bento
Gonçalves, o passeio reúne atrações como Vinicola Miolo, Vinicola Marco Luigi e Queijaria Valbrenta (duração de aproximadamente 12 horas).
-Passeio ocorre as segundas e sextas, em saídas regulares definida pelo receptivo e exige um dia livre, sem considerar o dia de chegada e saída.
-Atrações sujeita a alterações - Ingressos e refeições pagos diretamente nos locais. Passeio não recomendado para menores de 18 anos - Inclui
transporte exclusivo para hospedagem em Gramado ou Canela)
*Valor por pessoa em apto duplo R$ 972,00
*Valor por pessoa em apto triplo R$ 928,00
*Valor por pessoa em apto quádruplo R$ 886,00
OBS: Valores podem variar de acordo com a quantidade de passageiro no ônibus. Essa cotações foi baseada em uma quantidade mínima de 40
passageiros.

Condições de pagamento (Pessoa Fisíca):
10 x no boleto bancário ou 10x no cartão de crédito.
Observação:
- Nada reservado, apenas cotado.
- Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso e a disponibilidade de lugares.
Abraços.
Luisa Deon
Cvc Passo Fundo Shopping
54 33101234
54 9 9992-5025

OUTRAS OPÇÕES DE PASSEIOS A SERRA GAÚCHA
O passeio ao vale dos vinhedos pode ser alterado para essas opções, de acordo com a preferência de cada um.

Passeio Tour Gramado e Canela
O passeio reúne atrações tais como Lago Negro, Mini Mundo, Dreamland Museu de Cera, Harley Motor Show, Museu de Minerais e Pedras
Preciosas, Bondinhos Aéreos e Mundo a Vapor (duração de aproximadamente 8 horas). -Saída regular definida pelo receptivo e exige um dia
inteiro livre, sem considerar o dia de chegada e saída. -Atrações sujeitas a alterações.
-Inclui transporte, não inclui ingressos e refeições.
Passeio Tour Nova Petrópolis
Proporciona interação com a cultura alemã e oportunidade para compras. Inclui parada no Pórtico de saída de Gramado em direção á Nova
Petrópolis e visitas ao Parque Aldeia do Imigrante, à Praça das Flores, ao Labirinto Verde, ao Armazém Rosa Mosqueta e ao Outlet Dakota
Calçados (duração de aproximadamente 8 horas).
-O passeio ocorre aos sábados e domingos, exclusivamente em saída regular e exige um dia livre, sem considerar o dia de chegada e saída.
-Atrações sujeita a alterações. -Serviço regular, inclui transporte, não inclui ingressos e refeições.
-Exclusivo para hospedagem em Gramado ou Canela

