NATAL LUZ DE GRAMADO II
Saída: 14/12/2020 - 05 dias/04 noites
São milhares de mini lâmpadas transformando as ruas de Gramado em túneis
iluminados, árvores de natal gigantes e o Papai Noel nas ruas todos os dias. A
cidade fica linda! Já começou a mais linda história de todos os tempos!
Este pequeno mundo de sonhos guardado em seu coração, crescendo, criando
vida e saindo para além da imaginação.

1º DIA- 14/Dez- Segunda – BELÉM / PORTO ALEGRE/ GRAMADO
Em horário escolhido, apresentação no aeroporto de Val de Cans para embarque com destino a Porto Alegre. Chegada em
Porto Alegre, recepção e traslado para Gramado. Hospedagem e restante do dia livre.
2º DIA – 15/Dez – Terça - GRAMADO – Tour Gramado e Canela
Após o café da manhã no hotel, saída para um belo passeio para conhecer o melhor de Gramado e Canela, cidades ícones da
Serra Gaúcha. Entre outros locais, visitaremos o Pórtico de Gramado, o encantador Lago Negro, uma fábrica de chocolate, a
fábrica Cristais de Gramado, um artesanato, uma adega de queijos e vinhos, além do fabuloso Mundo a Vapor, a magnífica
Catedral de Pedra de Canela, o Parque do Caracol, que tem uma vista fascinante da Cascata do Caracol, além é claro, da vista
panorâmica de pontos turísticos de Gramado e Canela. Noite livre.
OPCIONAL: sugestão para a noite, assistir ao espetáculo “A Lenda do Bosque de Natal”
3º DIA – 16/Dez - Quarta – GRAMADO - Espetáculo “Illumination”
Dia livre. Sugerimos como opcional, um maravilhoso e completo passeio pelas Raízes Coloniais e Olivas de Gramado.
Começando o passeio pelas Raízes Coloniais, onde você conhecerá o local onde iniciou o povoamento de Gramado - Linha
Nova e Linha Bonita. Passando por belas colônias, visita a Casa Centenária, a Fábrica de Erva Mate Marcon, o Moinho
Cavichion, o Museu Rural Fiorezze e, ao final do passeio, terá uma degustação de um delicioso café colonial com produtos e
frutas da estação oferecidas pela Dona Zulmira. Em seguida, continuação do passeio pelo Parque Olivas de Gramado, que
reúne em um único espaço o melhor da culinária típica dos imigrantes, cânions, mini animais na fazendinha, paisagens
estonteantes, trilhas ecológicas, tour rural, toda a trajetória da cidade de Gramado, olivicultura e todos seus benefícios
físicos, mentais, terapêuticos e estéticos na boutique das olivas, que todos terão a oportunidade de degustar e entender
melhor o azeite de oliva. Ao final do passeio, retorno ao hotel para se arrumar para ir assistir a um dos espetáculos do Natal
Luz.
À noite, traslado para o espetáculo “Illumination”. O espetáculo do Lago conta uma história única, que é sua também: um
reencontro de uma família embalado pelas mais belas canções de Natal. Cantores, músicos e artistas, vão apresentar um
repertório empolgante em um cenário grandioso. A plateia vai cantar junto e se emocionar com os clássicos nacionais e
internacionais. Um show pirotécnico e um grande elenco farão dessa noite a mais especial de todas!
4º DIA –17/Dez – Quinta - GRAMADO – Espetáculo “Desfile – A Magia do Noel”
Dia Livre. Como sugestão, indicamos para conhecer o Parque temático Aldeia do Papai Noel. Que tem como atrações as
Renas do Papai Noel, o Trenó Voador, Empório de Natal, Mirante, Pirâmide de Natal, Praça da neve, Árvore dos Desejos, casa
do papai Noel (original em estilo bávaro), Fábrica de Brinquedos, museu do brinquedo e outras atrações.
À noite, traslado para o espetáculo “Desfile – A Magia do Noel”. Em uma apresentação empolgante, acrobatas, bailarinos,
patinadores, atores e atrizes encenam todo o encantamento do Natal. Efeitos especiais e interações com o público preparam
o momento apoteótico esperado por todos.
5º DIA -18/Dez – Sexta – GRAMADO/PORTO ALEGRE/BELÉM
Em horário determinado, saída com destino ao aeroporto de Porto Alegre, para embarque com destino a Belém, após
vivenciar toda a magia do natal nesta viagem.
OBRIGADO POR VIAJAR CONOSCO E ATÉ A NOSSA PRÓXIMA VIAGEM.

SERVIÇOS INCLUSOS:
• Traslado Aeroporto de Porto Alegre/ Hotel em Gramado/ Aeroporto de Porto Alegre (base regular);
• 04 noites de hospedagem com café da manhã em hotel em Gramado;
• Tour Gramado e Canela
• Traslados Hotel / Espetáculo / Hotel + Ingresso Desfile – A Magia do Noel;
• Traslados Hotel / Espetáculo / Hotel + Ingresso Illumination;
• Seguro de viagem até 75 anos. Outras idades sob consulta;
• Acompanhamento de guia desde Belém, para grupo de no mínimo 20 pessoas;
• Brinde VALEVERDE;
• A garantia e qualidade do padrão Valeverde.
SERVIÇOS NÃO INCLUSOS:
• Passagem aérea no trecho Belém/ Porto Alegre/ Belém;
• Ingresso e traslados para o espetáculo “Desfile – A Magia do Noel”
• Acesso a Sala VIP LOUNGE da Valeverde Turismo, no Aeroporto Internacional de Val de Cans;
• Alimentação e bebidas em geral (minerais, alcoólicas e refrigerantes), que não constem como inclusas no programa;
• Passeios locais opcionais;
• Despesas de caráter pessoal;
• Todo e qualquer extra que não esteja expressamente indicado como incluído no programa.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• A VALEVERDE TURISMO reserva-se o direito de alterar programas e horários, caso necessário;
• Favor ler o contrato que rege compra do PRODUTO VALEVERDE.
• Os voos desta excursão podem ser alterados sem prévio aviso de acordo com ajustes na malha aérea da Cia.
• Valores sujeitos a alterações.
**CHD – Valor válido para 01 CHD de até 11 anos acompanhado de 2 adultos.

Valor por pessoa (parte Terrestre)
SGL

DBL

TPL

CHD(5 a 11 anos)

CHD(2 a 4 anos)

4.015,00

2.362,00

2.243,00

2.008,00

1.417,20

Formas de Pagamento:
• Á vista;
• Entrada + 9 vezes no Cartão de Crédito;
Passeios Opcionais:
- Tour Raízes Coloniais + Tour Olivas de Gramado (com almoço e degustação e ingressos) – R$ 250,00 Adt e R$ 150,00 CHD
(de 2 a 11 anos)
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