
    

  
 

 

Saídas diárias – de: 28/10/22  a  30/01/23 
 

1º dia -   JOÃO PESSOA  / PORTO ALEGRE / GRAMADO 
                    Comparecimento dos excursionistas ao Aeroporto Castro Pinto  às  .........h para embarque no vôo da  ........  às ........h. 

Chegando em Porto Alegre às ........h e viagem para  Gramado. Recepção e hospedagem para nosso 1º pernoite, 
restante do dia livre para atividades independentes. A noite opcional show gaúcho com jantar GARFO E BOMBACHA  

 
2º dia -  CANELA / GRAMADO 
Após café da manhã, passeio o dia todo em Canela e Gramado – as cidades unidas por uma estrada-avenida, formam 
a mais bonita região serrana do Brasil. Um autêntico roteiro europeu, onde destaca-se: Parque Knorr, Lago Negro, 
Parque e Cascata do Caracol (ingressos não inclusos), Catedral de Pedra e Vale do Quilombo. Após as visitas, tempo 

livre para compras no atrativo comércio local de malhas e chocolates. A noite natal luz programação a definir. 

 
3º dia -  GRAMADO / BENTO GONÇAL VES / GARIBALDI / NOVA PETRÓPOLIS 
Café da manhã e passeio opcional ao chamado “roteiro da uva e do vinho”.  Iniciaremos o passeio por Bento 
Gonçalves – importante cidade de colonização italiana e maior produtora de vinhos do Brasil, com destaque para: a 
Colônia de São Pedro, um autêntico museu vivo da cultura italiana e visita a uma vinícola, com possibilidade de 
conhecer todo o processo de fabricação dos bons vinhos nacionais, além, é claro da farta degustação. Na sequência, 
Garibaldi – a maior produtora de vinho espumante (champanhe) nacional. Retorno ao hotel no final da tarde. Nova 
Petrópolis - a cidade que mais preserva as tradições alemãs na Serra Gaúcha, com destaque para as construções 

típicas e para a Praça da República, com seu divertido labirinto floral.  A noite natal luz programação a definir 
 
4º dia -  G R A M A D O 

Dia inteiro livre para atividades independentes.  A noite natal luz programação a definir 
 
5º dia - GRAMADO / PORTO ALEGRE / JOÃO PESSOA  
Manhã livre com atividades independentes.  A tarde retorno de nossa viagem para João Pessoa 
 

Preço por pessoa - Mega Promoção                          NOSSO PREÇO INCLUI 

Aéreo+terrestre 
 

em até 10x 
 

Obs: preço de momento e sob consulta 

 

 Bilhete aéreo   JPA /POA / JPA + 
 04 noites de hospedagem +   
 Traslados de chegada e saída no aeroporto + 
 Tour Gramado e Canela 
 Programação poderá ser invertida ou alterada 
  

INFORMAÇÕES:  (83) 99305.6906 

GRUPO 

ROGETUR 


