Passeios especiais para Defensoras, Defensores e familiares
Esta é uma época de turismo intenso no Rio Grande do Sul. Período em que a
Serra Gaúcha está linda, oportunizando um ambiente apropriado para quem
gosta de desfrutar do acolhimento e do aconchego que só o frio proporciona. A
culinária herdada pela colonização alemã e italiana, além das encantadoras
vinícolas são apenas o início da aventura pela região serrana. Conﬁra alguns
pacotes que a Associação e a Agência Indústria da Viagem prepararam para você!
Estamos em alta temporada e a procura se intensiﬁca, reserve e garanta logo sua
vaga.
Importante: Os VALORES e VAGAS para cada passeio foram orçados de acordo
com a cotação do dia e estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva.
Informações e reservas deverão ser feitas diretamente com a Agência Indústria
da Viagem.

Telefone: (51) 3222.0666
Whatsapp: (51) 99159.9872
Av. Copacabana, 854 - loja 02 - Mezanino Tristeza - Porto Alegre
CEP: 91.900-050

Tour por Gramado e Canela
Em um passeio com um dia de duração, conheceremos os principais atrativos
turísticos dessas que são consideradas as duas principais cidades turísticas da
Serra Gaúcha.
Roteiro
• Saída de Porto Alegre por volta das 08:00, da Rua Marcelo Gama, 1353 Auxiliadora. Chegada prevista para às 10:00.
• Pela Manhã iremos direto à cidade de Canela. Chegando, iremos ao Parque do
Caracol: o principal atrativo do parque é a Cascata do Caracol, um dos símbolos da

Serra Gaúcha. Após a visita ao parque, iremos conhecer o charmoso centro da
cidade, onde ﬁca todo o comércio, as praças e a imponente Catedral de Pedra.
http://www.parquedocaracol.com/
• Após conhecermos Canela, iremos provar a especialidade da culinária de
Gramado: a sequência de Fondue da Serra Gaúcha. Queijos importados, carnes na
pedra e frutas com chocolate produzido serra, tudo à vontade!
• No início da tarde faremos um tour panorâmico nos principais pontos turísticos
de Gramado. Iremos parar para conhecer o Lago Negro, o Pórtico de Entrada da
cidade, e a Praça das Etnias. Teremos ainda um tempo livre para caminharmos
pelo lindo centro de Gramado com todos as suas charmosas lojas de chocolate,
vinhos, roupas e acessório, além da Rua Coberta, Palácio dos Festivais, Galerias e
muito mais.
• Por Volta das 19h retornaremos a Porto Alegre.
Incluso no pacote: Transporte • Guia Embratur • Entrada Parque do Caracol • City
Tour • Almoço (Sequência de Fondue livre) • Entrada em todos os locais citados.
Valor por pessoa (base 07 passageiros): R$ 549, à vista ou 6X de R$ 91,50 no
cartão. Valores e disponibilidade de vagas de acordo com a cotação do dia e
sujeitos à disponibilidade.
Saída: sábado, 28 de Julho.
Hora e local: às 07:30 da Rua Marcelo Gama, 1353 - Auxiliadora. Previsão de
chegada em Porto Alegre por volta das 21:30 do mesmo dia.
cartão. Crianças até 05 anos, transportadas no colo dos pais não pagam.
Documentação necessária: RG e CPF.
Informações necessárias: Data de Nascimento, Endereço, Telefone Celular
(necessário para emissão do seguro viagem - incluído).

Gramado e Canela: Uma noite
Nessa viagem, com um dia e uma noite de duração, conheceremos os principais
atrativos turísticos dessas que são consideradas as duas principais cidades
turísticas da Serra Gaúcha. Em Canela visitaremos o Parque do Caracol, a Catedral
de Pedra e o Centro da Cidade. Em Gramado, conheceremos o Lago Negro, o
Pórtico de Entrada, Praça das Etnias, o Centro da cidade com todos os seus
atrativos, como a Rua Coberta, o Palácio dos Festivais e muito mais! Além desse
roteiro, nosso almoço será em um dos mais renomados Fondues da Serra Gaúcha!
ROTEIRO

• Saída de Porto Alegre no dia 27 ou 28 de Julho, da Rua Marcelo Gama, 1353 Auxiliadora.
• Em Canela, iremos ao Parque do Caracol (entrada inclusa): o principal atrativo do
parque é a Cascata do Caracol, um dos símbolos máximos da Serra Gaúcha. Após
a visita ao parque, iremos conhecer o charmoso centro da cidade, onde ﬁca todo
o comércio, as praças e a imponente Catedral de Pedra.
http://www.parquedocaracol.com/
• Após conhecermos Canela, iremos provar a especialidade da culinária de
Gramado: a sequência de Fondue da Serra Gaúcha. Queijos importados, carnes na
pedra e frutas com chocolate produzido serra, tudo à vontade!
• Após o almoço faremos um tour panorâmico nos principais pontos turísticos de
Gramado. Iremos parar para conhecer o Lago Negro, o Pórtico de Entrada da
cidade, e a Praça das Etnias. Teremos ainda um tempo livre para caminharmos
pelo lindo centro de Gramado com todos as suas charmosas lojas de chocolate,
vinhos, roupas e acessório, além da Rua Coberta, Palácio dos Festivais, Galerias e
muito mais.
Incluso no pacote:
01 noite de hospedagem na Pousada Jardins de Flores em apartamento standard
(apartamento duplo. Para single consultar valor)
• Transporte
• Guia Embratur
• Entrada no Parque do Caracol
• City Tour nas duas cidades
• Almoço (Sequência de Fondue livre).
Valor por pessoa (base 07 passageiros): R$ 673, à vista ou 6X de R$ 112,16 no
cartão. Valores e disponibilidade de vagas de acordo com a cotação do dia e
sujeitos à disponibilidade.
Documentação necessária: RG e CPF.
Informações necessárias: Data de Nascimento, Endereço, Telefone Celular
(necessário para emissão do seguro viagem - incluído).

Gramado e Canela com uma noite e Snowland
Nessa viagem, com um dia e uma noite de duração, conheceremos os principais
atrativos turísticos das cidades de Gramado e Canela. Em Canela faremos um tour
panorâmico passando pelo Parque do Caracol, Catedral de Pedra e o Centro da
Cidade. Em Gramado, conheceremos o Lago Negro, o Pórtico de Entrada, Praça
das Etnias, o Centro da cidade com todos os seus atrativos, como a Rua Coberta, o
Palácio dos Festivais e muito mais! Ainda iremos visitar o primeiro e único parque

indoor de neve artiﬁcial da América Latina, o Snowland. Além desse roteiro, nosso
almoço será em um dos mais renomados Fondues da Serra Gaúcha!

ROTEIRO
• Saída de Porto Alegre no dia 28 de Julho, da Rua Marcelo Gama, 1353 Auxiliadora.
• Teremos 01 noite de hospedagem em Gramado na pousada Jardim de Flores ou
similar.
• Em Gramado iremos ao Snowland: o único parque indoor de neve artiﬁcial da
América Latina é uma surpreendente atração para todas as idades! Com uma
incrível estrutura, voltamos a ser criança aproveitando a montanha de neve e
todas as suas atrações!
• Após essa incrível experiência, iremos provar a especialidade da culinária de
Gramado: a sequência de Fondue da Serra Gaúcha. Queijos importados, carnes na
pedra e frutas com chocolate produzido serra, tudo à vontade!
• No início da tarde faremos um tour panorâmico nos principais pontos turísticos
de Gramado. Iremos descer no Lago Negro, no Pórtico de Entrada da cidade, e na
Praça das Etnias. Teremos ainda um tempo livre para caminharmos pelo lindo
centro da cidade com todos as suas charmosas lojas de chocolate, vinhos, roupas
e acessório, além da Rua Coberta, Palácio dos Festivais, Galerias e muito mais.
• Também faremos um tour panorâmico na cidade de Canela: passaremos pelo
Parque do Caracol, Centro da cidade, Catedral de Pedra e muito mais.
Incluso no pacote:
01 noite de hospedagem na Pousada Jardins de Flores (ou similar) em
apartamentos duplo standard (Para single consultar valor)
• Transporte
• Guia Embratur
• Entrada no Snowland (com direito as vestimentas e montanha de neve)
• City Tour nas duas cidades
• Almoço (Sequência de Fondue livre).
Valor por pessoa (base 07 passageiros): R$ 797,00 à vista ou 6X de R$ 132,83 no
cartão. Valores e disponibilidade de vagas de acordo com a cotação do dia e
sujeitos à disponibilidade.
Documentação necessária: RG e CPF.

Informações necessárias: Data de Nascimento, Endereço, Telefone Celular
(necessário para emissão do seguro viagem - incluído).

Vale dos Vinhedos e Caminhos de Pedra
Nesse incrível passeio, com um dia de duração, conheceremos a região que
produz os melhores vinhos e espumantes do Brasil – O Vale dos Vinhedos.
Visitaremos as principais vinícolas da região realizando uma verdadeira imersão
cultural. Também faremos o roteiro Caminhos de Pedra, onde almoçaremos em
uma cantina italiana. Teremos ainda a companhia de um guia credenciado e
especializado na região do Vale dos Vinhedos. Tudo para que essa experiência
seja realmente inesquecível!
ROTEIRO
• Saída de Porto Alegre por volta às 07:30, da Rua Marcelo Gama, 1353 - Auxiliadora,
com destino a Bento Gonçalves - RS. Chegada prevista para às 9:30.
• Chegando em Bento iremos percorrer o Vale dos Vinhedos com destino a
Vinícola Miolo. Na vinícola iremos realizar um tour guiado para conhecermos os
processos de fabricação e conservação dos vinhos produzidos no local. Ainda
teremos tempo para visitarmos o espaço Wine Garden e os jardins da vinícola
(incluso). http://www.miolo.com.br/
• Ainda pela parte da manhã conheceremos a vinícola Casa Valduga. Nessa, que é
a maior produtora de vinhos do Brasil, realizaremos uma visita guiada para
conhecermos o interior da vinícola e todo os ricos detalhes de fabricação e
armazenamento do vinho. Temos uma verdadeira aula sobre a fabricação de
vinhos e suas peculiaridades. Também faremos a degustação de 02 vinhos tintos,
01 vinho branco e 02 espumantes. Ao ﬁnal da degustação, os participantes
podem levar as taças de cristal utilizadas, com a marca da vinícola gravada
(incluso).
http://www.casavalduga.com.br/
• No início da tarde partimos em direção ao roteiro Caminhos de Pedra, cerca de
25 minutos do Vale dos Vinhedos. Chegando, provaremos as delícias da culinária
italiana, onde almoçaremos em uma das mais tradicionais Cantinas da Região, o
restaurante Casa Angelo (incluso).
http://www.caminhosdepedra.org.br/?p=329

• Após o almoço conheceremos os locais que fazem do Caminhos de Pedra um
dos roteiros que melhor resgata a essência da colonização italiana da região.

Conheceremos a Casa do Tomate, Casa Merlin, Vinícola Salvati (com degustação
de vinhos), Casa da Erva Mate e ﬁnalizaremos o passeio na Casa das Cucas
Vitiaceri.
Incluso no pacote: Transporte • Guia Embratur • Entrada nas vinícolas • Visitações
• Almoço • Passeio nos Caminhos de Pedra • Degustação de Vinhos e Produtos
Coloniais • Entrada em todos os locais citados.

Valor por pessoa (base 07 passageiros): R$ 599, à vista ou 6X de R$ 99,83 no
cartão. Valores e disponibilidade de vagas de acordo com a cotação do dia e
sujeitos à disponibilidade.
Saída: sábado, 28 de Julho.
Hora e local: às 07:30 da Rua Marcelo Gama, 1353 - Auxiliadora. Previsão de
chegada em Porto Alegre por volta das 19:30 do mesmo dia.
cartão. Crianças até 05 anos, transportadas no colo dos pais não pagam.
Documentação necessária: RG e CPF.
Informações necessárias: Data de Nascimento, Endereço, Telefone Celular
(necessário para emissão do seguro viagem - incluído).

Vale dos Vinhedos e Caminhos de Pedra com
uma noite
Nesse incrível passeio, com um dia e uma noite de duração, conheceremos a
região que produz os melhores vinhos e espumantes do Brasil – O Vale dos
Vinhedos. Visitaremos uma das principais vinícolas da região e também faremos
o roteiro Caminhos de Pedra, onde almoçaremos em uma legítima cantina
italiana. Teremos ainda a companhia de um guia credenciado e especializado na
região do Vale dos Vinhedos. Tudo para que essa experiência seja realmente
inesquecível!
ROTEIRO
• Saída de Porto Alegre no dia 27 ou 28 de Julho, da Rua Marcelo Gama, 1353 Auxiliadora, com destino a Bento Gonçalves - RS.
• Em Bento iremos percorrer o Vale dos Vinhedos e conhecer a Vinícola Miolo. Na
vinícola iremos realizar um tour guiado, com degustação, para conhecermos os
processos de fabricação e conservação dos vinhos produzidos no local. Ainda
teremos tempo para visitarmos o espaço Wine Garden e os jardins da vinícola.
http://www.miolo.com.br/

• Teremos 01 noite de hospedagem em Bento Gonçalves no Hotel Farina Park.
• Também faremos o roteiro Caminhos de Pedra, cerca de 25 minutos do Vale dos
Vinhedos. Chegando na região iremos provar as delícias da culinária italiana, onde
almoçaremos em uma das mais tradicionais Cantinas da Região, o restaurante
Casa Angelo (incluso).
http://www.caminhosdepedra.org.br/?p=329
• Após o almoço conheceremos os locais que fazem do Caminhos de Pedra um
dos roteiros que melhor resgata a essência da colonização italiana da região.
Conheceremos a Casa do Tomate, Casa Merlin, Vinícola Strapazon (com
degustação de vinhos), Casa da Erva Mate e ﬁnalizaremos o passeio na Casa das
Cucas Vitiaceri.
Incluso no pacote: 01 noite de hospedagem no Hotel Farina Park em
apartamento standard (apartamento duplo. Para single consultar valor) •
Transporte • Guia Embratur (01 dia) • Entrada nas Vinícolas • Visitações • Almoço •
Passeio nos Caminhos de Pedra • Degustação de Vinhos e Produtos Coloniais •
Entrada em todos os locais citados.

Valor por pessoa (base 07 passageiros) dia 27 a 28: R$ 628,00 à vista ou 6X de
R$ 104,66 no cartão. Valores e disponibilidade de vagas de acordo com a cotação
do dia e sujeitos à disponibilidade.
Valor por pessoa (base 07 passageiros) dia 28 a 29: R$ 670,00 à vista ou 6X de
R$ 111,66 no cartão. Valores e disponibilidade de vagas de acordo com a cotação
do dia e sujeitos à disponibilidade.
Documentação necessária: RG e CPF.
Informações necessárias: Data de Nascimento, Endereço, Telefone Celular
(necessário para emissão do seguro viagem - incluído).
Compre Agora

