Viva a Vida Viagens - Serra Gaúcha - Natal Sobre os Trilhos / Rs.

Saída: A definir Retorno: A definir
Duração da Viagem: A definir
Preço à vista: Preço parcelado:
SOBRE A VIAGEM
Além de todos os encantos do Natal Luz, quem visita a cidade também se apaixona pelos atrativos, a receptividade e a excelência dos serviços que aqui
encontra. Assim, Gramado se transformou no destino dos sonhos para as “crianças” de todas as idades, principalmente no Natal Luz.
"O maior festival natalino do mundo em uma cidade onde a magia é real."
ROTEIRO
1º Dia:
20h00 - Embarque na Av. Winston Churchill, 450 – Capão Raso.
21h00 - Embarque naRua Brigadeiro Franco – ao lado da praça Oswaldo Franco – Centro.
Noite em trânsito.
2º Dia:
Chegada prevista pela manhã diretamente ao hotel.
Tarde livre para aproveitar os encantos da cidade de Gramado.
Noite livre (show Natal Luz opcional).
3º Dia:
Café da manhã.
Saída para city tour guiado pela cidade de Gramado.
A tarde saída para city tour guiado pela cidade de Canela.
Noite livre (show Natal Luz opcional).
4º Dia:
Café da manhã e check out.
Início de viagem com destino à Bento Gonçalves.
No trecho visitação com parada para compras na cidade de Nova Petrópolis.
Almoço incluso neste dia na cidade de Garibaldi.
A tarde visitação e degustação de vinhos e espumantes na Vinícola Aurora.
Chegada prevista no final da tarde em Bento Gonçalves.
Noite livre (opcional jantar com show gaúcho no hotel).
5º Dia:
Café da manhã.
Visita guiada aos Caminhos de Pedra.
Visitação e degustação de vinhos na Vinícola Salvatti.
A tarde visitação ao parque temático Epopéia Italiana.
À note passeio de Maria Fumaça (Natal Sobre Trilhos).
Retorno ao hotel e restante da noite livre.
6º Dia:
Café da manhã e check out.
Tour panorâmico com parada para compras de produtos regionais no Vale dos Vinhedos.
Almoço de confraternização (incluso).
Após o almoço início da viagem de retorno até Curitiba.
Viagem operada pela nossa parceira Nichele Turismo.
VALORES
R$ à vista - preço por pessoa em apartamento duplo.
R$ à vista - preço por pessoa em apartamento triplo.
R$ à vista - preço em apartamento individual (single).
FORMAS DE PAGAMENTO

ITENS INCLUSOS
Transporte em ônibus leito turismo desde Curitiba;
2 (noites de hospedagem em Gramado com café da manhã;
City tour guiado em Gramado;
City tour guiado em Canela;
Visitação e parada para compras em Nova Petrópolis;
2 noites de hospedagem em Bento Gonçalves com café da manhã;
Visita guiada aos Caminhos de Pedra;
Ingresso para visita a Vinícola Salvati e Cantina Strapasson;
Ingresso para o parque temático Epopéia Italiana em Bento Gonçalves;
Passeio temático “Natal Sobre Trilhos” em trem Maria Fumaça;
Visita guiada ao Vale dos Vinhedos;

2 almoços inclusos (sem bebidas);
Guia acompanhante em todas as visitações;
Guia acompanhante desde Curitiba;
Seguro de viagem.
ITENS NÃO INCLUSOS
Refeições e lanches durante o deslocamento, bebidas, frigobar, telefonemas e extras de caráter pessoal, salvo o que constar como incluso;
Passeios, ingressos para os atrativos e taxas diversas, salvo o que constar como incluso.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Obrigatório portar o RG original ou CNH dentro da validade (Menores até 11 anos é possível portando a Certidão de Nascimento original);
Formas de pagamento: Depósito bancário, cartão débito e crédito e cheques sob consulta.
Contas para pagamentos e informações comerciais das viagens: Clique aqui para visualizar.
Número mínimo de pessoas para realização da viagem: 20.
Os horários podem sofrer alterações e serão sempre reconfirmados;
Levar roupas confortáveis;
Levar dinheiro/cartão para lanche na estrada;
Consulte as regras para viagem e hospedagem de menores de 18 anos.N
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