www.voyageturismo.com.br

Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131
Rio Grande
Rua Marechal Floriano, 455 - Centro
(53) 3232.1017

Gramado e Canela - Férias de Julho +
Olivas de Gramado
Data: 10/07/2021 à 11/07/2021
Saída: Cassino: 01:10h – Rio Grande: 02:00h – Pelotas: 03:15h
Valor: R$ 499,00 à vista ou 10x de R$ 55,00

Valor por casal: 10x89,90 parcelado no cartão de crédito. A vista R$798,00
Valor para 1 pessoa em apto single: 10x55,00 parcelado no cartão de crédito. A vista R$499,00.
Crianças até 04 anos no colo não pagam.
Crianças de 05 anos com banco: R$299,00 a vista ou 10x33,40.
Um lugar espetacular em cima de um canyon na Linha Nova – interior da cidade de Gramado - Rio
Grande do Sul, rodeado de Mata Atlântica e com o solo permeado de cristais que emanam muita
energia e boas vibrações.
Com uma plantação de mais de 12.000 oliveiras de 6 variedades, surge o primeiro azeite de oliva da
Serra Gaúcha, no local onde Gramado nasceu. A 14 km do centro, o trajeto bucólico e encantador
leva o visitante para o passado, percorrendo a rota do principal roteiro rural da região - o Raízes
Coloniais de Gramado.
Pelo caminho, plantações, jardins, galpões, igrejas a casas antigas, legados dos imigrantes italianos,
alemães e luso-açorianos que povoaram a Região das Hortênsias e patrimônio histórico de Gramado.
O trajeto é asfaltado na maior parte, oferecendo um passeio seguro, confortável e de contemplação.
Pontos turísticos a serem visitados:
Museu de Cera + Museu Harley
Fábrica de Chocolates
Igreja de Pedra em Canela
Centro de Gramado
Cascata do Caracol
Lago Negro

Itens inclusos:
01 pernoite de hotel com café da manhã em Canela Pousada Rupphental
01 café da manhã a bordo do ônibus

Ingresso no parque Olivas de Gramado
Traslados em Gramado e Canela visitando os pontos turísticos citados
Transporte em ônibus leito turismo com guia acompanhante e serviço de bordo

Ordem dos passeios definido pelo guia acompanhante, devido as condições climáticas do
dia, para um melhor aproveitamento dos mesmos. Ingressos não inclusos.

*Para pagamentos parcelados na agência, o valor total da viagem deve estar pago até 10 dias antes
do embarque.
* Confirmação de reserva mediante sinal de 30% e assinatura do contrato de viagem.

* Valores a vista podem ser pagos no carnê da agência até o mês da viagem sem juros.

Observações
Garantia de saída deste roteiro com mínimo de 20 passageiros pagantes.
É INDISPENSAVEL para esta viagem o passageiro portar a carteira de IDENTIDADE em ótimas
condições.
Garantia de lugar mediante sinal de 30% do valor do pacote.
Desistência do pacote antes de 30 dias da saída da viagem multa de 50% do valor do pacote, pós
este período multa de 70% do valor deste pacote.
Este pacote é com apartamentos a compartir em duplos ou triplos. Quarto com cama de casal sujeito
a disponibilidade do hotel.
Solicite SEGURO de viagem pessoal, pois o mesmo é OPCINAL.
O roteiro pode ser alterado sem prévio aviso, dependendo das condições climáticas do destino. E em
caso de estender o período da viagem as diárias extras de hospedagem são por conta do passageiro.
Menor de 18 anos desacompanhado de um dos tutores (pais), só poderá viajar com autorização em
cartório.

