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

Natal Sobre Trilhos
Data: 30/11/2019 à 01/12/2019
Saída: Rio Grande às 3h do Posto Buffon da Neto. Pelotas às 4h da Prefeitura.
Valor: R$ 630,00 à vista ou 6x de R$ 115,00

1º DIA: Chegada diretamente para visitação na loja show-room da Tramontina,
Cantina de Produtos Coloniais e Queijos. Visitação à vinícola Garibaldi com
degustação de vinhos e sucos. Após almoço na FENACHAMP (incluso). Acomodação
no hotel em Bento Gonçalves. Tarde livre. Em horário a marcar pelo Guia saímos
para passeio de Maria Fumaça especial de Natal. Uma noite mágica com canções e
surpresas vão te acompanhar em um inesquecível passeio de trem.
2º DIA – Gramado / Canela: Após o café da manhã, as 08Hs desocupamos o hotel e
seguimos viagem para Gramado e Canela, parada para fotos em Canela e tempo
para caminhada, visitação a fabrica de chocolates Florybal. Almoço opcional em
grupo. À tarde, tempo livre para passeio em Gramado. Em horário a combinar com o
guia (após espetáculo de acender das Luzes de Gramado), viagem de retorno para
Pelotas.

Itens inclusos:
Incluso: Transporte em ônibus Kopereck, um pernoite de hotel com café da manhã, um almoço,
ingresso no trem especial de Natal, acompanhamento de guia de turismo e serviço de bordo.
Ingressos em lugares a serem visitados não inclusos.

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.

