
 

 

Gramado 

 
TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 07 DIAS / 06 NOITES 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

Gramado é o principal destino turístico do Rio Grande do Sul e um dos mais 

procurados no Brasil. O município fica a cerca de 120Km de Porto Alegre e se destaca 

por ofertar uma excelente estrutura turística que possui atrações variadas e é ideal 

para pessoas de todas as idades e muito procurada por casais devido a seu clima no 

inverno que remete ao romance. Os principais motivos que atraem as pessoas para a 

cidade são o clima 'europeu' e os eventos, entre eles os principais são: o Natal Luz, 

Chocofest, Festival de Cinema, Festa da Colônia, entre outros. 

 

 

1º dia - Cidade de Origem / Porto Alegre / Gramado 

Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo de 2 horas de 

antecedência) para embarque com destino à Porto Alegre. Chegada em Porto Alegre 

traslado até Gramado. De noite aproveite para ir até a Rua Coberta, dar uma 

caminhada e aproveitar a gastronomia local e degustar os pratos da cozinha francesa, 

suíça e principalmente da alemã, que é uma cultura bastante forte nessa região. 

 

 



 

 

 

 

2º dia - Gramado 

Café da manhã. Dia de conhecer os principais atrativos da cidade e (opcionalmente) 

fazer algum passeio. 

 

3º dia ao 6º dia - Gramado 

Café da manhã. Sugerimos que adquira um dos nossos (opcionais). Há várias opções 

de lazer para todos as idades e gostos. 

 

7º dia - Gramado / Porto Alegre / Cidade de Origem 

Café da manhã. Em horário determinado saída de Gramado para o aeroporto de Porto 

Alegre para embarque no voo de retorno. 

 
Documentação 

• É imprescindível que o participante leve documento de identidade com foto. 
• Menores de 16 anos devem viajar acompanhados dos pais ou responsável 

legal, comprovado documentalmente. Na ausência deste, o menor deverá portar 
autorização judicial. 

 
Observações 

Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou de força maior, a ordem 
dos programas poderá ser alterada por critério da empresa ou do acompanhante 

responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 
 

SERVIÇOS 

- Passagem aérea; 

- 06 noites de hospedagem com café da manhã. 

- Transfers Aeroporto / Hotel / Aeroporto. 

 

VOOS 

 

GUARULHOS – PORTO ALEGRE 07:40 – 09:25 

PORTO ALEGRE – GUARULHOS 18:00 – 19:40 

 

 

 



 

 

PREÇOS 

HOTEL VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO 

ENCANTOS PORTAL HOTEL R$ 1.768,00 + R$ 67,00 Taxa 

HOTEL KEHL HAUS R$ 2.002,00 + R$ 67,00 Taxa 

WISH SERRANO R$ 3.530,00 + R$ 67,00 Taxa 

 
Valores para Menores: 

00 a 01 ano e 11 meses: pagam somente taxas de embarque. 
02 a 05 anos de idade acompanhando os pais no mesmo apartamento: Consulte 

 
 

Obs: Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências 
e estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados. Para outras cidades de origem, consulte no buscador abaixo. 
 

Opcionais 

Passeios 
Valor por 

pessoa 

Tour Gramado e Canela (terça, sexta e domingo) R$ 83,00 

Tour Nova Petrópolis e Compras (segunda, quinta 

e sábado) 
R$ 95,00 

Tour Uva e Vinho com Ingresso Epopeia Italiana e 
Ingresso para o Trem Maria Fumaça 

R$ 299,00 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados. 

 


