Natal Luz
Gramado - Canela
Passeio de 1 dia inteiro

Encante-se e emocione-se com a celebração de natal mais famosa de todo o Brasil.
Volte a ser criança e veja como ‘O Bom Velinho’ pode tocar seu coração. Tudo isso
com um pouquinho de frio e muito chocolate. Descubra momentos especiais em cada
instante.

1 º Dia - Porto Alegre – Canela – Gramado
Porto Alegre
Porto Alegre
Canoas
São Leopoldo
Novo Hamburgo

Cultura:
Gastronomia:
Diversão:
Conforto:
Entrosamento do grupo:

Locais e horários de embarque
Haudy Park
Apresentação:
Shopping Lindóia
Rodoviária
Ginásio Munici pal
Restaurante Pica-Pau

06h30 Embarque: 07h
07h
07h15
07h15
07h30
07h30
07h45
07h45
08h

Transporte: Ônibus ou micro-ônibus categoria turismo

Manhã

Iniciaremos nossa viagem com destino à Canela conhecendo o belíssimo Mirante do
Vale do Quilombo. Logo após o Mundo à Vapor (ingresso opcional), lá está a menor
fábrica de papel do mundo e outras réplicas miniaturizadas de máquinas a vapor na
Europa e Brasil, a Catedral de Canela, construída no estilo neogótico, uma das mais
belas do nosso estado. Logo após seguiremos para um delicioso Café Colonial
(incluso), com mais de 70 variedades de doces, salgados, sucos e vinhos.

Tarde

À tarde, visitaremos o Parque Estadual do Caracol (ingresso opcional), onde sua
imponente cascata com mais de 100 metros de altura, faz do local um dos pontos
turísticos mais visitados do país, Super Carros (ingresso opcional), onde você
encontrará as máquinas mais potentes e incríveis, o Lago Negro, onde o seu contexto
em meio aos pinheirais nos revela a razão do seu nome e a sua semelhança aos lagos
europeu. Teremos também oportunidades de visitar uma ou duas fábricas de
chocolate caseiro, famosas nacionalmente. Além de artesanato, calçados, etc... Por
volta de 18h, seguiremos para o Lago Joaquina Rita Bier, local onde se realiza o
Reencontro de Natal*, antigo Nativitaten* (opcional). Um dos três grandes
espetáculos do Natal Luz. Maravilhoso show com luzes, fogos de artifício, luz lazer,
apresentação de ballet, corais e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Um
espetáculo que atrai turistas de todo Brasil e exterior. Aos que não optarem por
assistir o show, teremos a apresentação do Acender das Luzes que ocorre as 20h30
em frente à Rua Coberta. Retorno após o término do espetáculo com chegada
prevista para aproximadamente 23h30 diretamente ao local de embarque.

Incluso no pacote:








Transporte em Ônibus ou Micro-ônibus cat. turismo com ar cond.;
1 Café Colonial;
City Tour;
Seguro;
Guia Acompanhante.
Visita a museus e parques conforme descritos no roteiro;
Show acender das luzes.

OBS.:

• Espetáculo Reencontro de Natal tem ingressos opcionais para arquibancadas,
ou aconselhamos levarem cadeiras de praia para apreciarmos o espetáculo do
gramado;

• Em viagens com saída aos domingos, à programação oficial do Natal Luz troca
o Reencontro de Natal pelo Grande Desfile de Natal (ingresso opcional também
adquirido no site oficial do Natal Luz).
Formas de pagamento:
•
•
•

Cartões de crédito: (todas as bandeiras, com exceção do Banricompras);
PagSeguro: em até 12x;
Boleto: Consultar com nosso atendimento.

Obrigatório: Portar documento de identidade SSP em perfeitas condições. A sua
falta exime a operadora qualquer responsabilidade, inclusive reembolso.
SAÍDA

06/12/20
12/12/20
20/12/20

PREÇO

À vista R$ 150,00*

Entrada de R$ 75, + 1 de R$ 75,
Entrada de R$ 60, + 1 de R$ 60,

* Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio;
*Crianças até 4 anos (sem poltrona) não pagam;
*Crianças de 4 a 10 anos (com pacote integral) tem 20% desconto.
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