Natal Luz 2017
Belezas do Cânion Itaimbezinho em Cambará do Sul
Encantos de Natal em Gramado e Canela
E cultura Italiana em Caxias do Sul
09 a 12 de Novembro de 2017
1º dia – 09/11/2017 - Quinta-feira: Previsão de embarque em frente às agencias Big Golden Tour:

20h00min - Xanxerê;

20h30min - Xaxim;

21h15min – Chapecó;
(Horário sujeito a alteração – Consulte antes da viagem);
Pernoite em Deslocamento.
2º dia – 10/11/2017 - sexta-feira: Cambará do Sul.
Em torno das 07h30min, previsão de chegada em Cambará do Sul para café da Manhã (incluso
no pacote);
Após café, inicio do passeio para visitar o “Quenion do Itaimbezinho”.
Localizado no Parque Nacional Aparados da Serra a 18 km da sede do município, o Cânion tem
cerca de 700 metros de profundidade e 6 quilômetros de extensão de belezas exuberantes.
Ao término do passeio, retorno a cidade de Cambará para almoço e após deslocamento a Nova
Petrópolis para pernoite. Entrada nos aptos e tempo livre para atividades pessoais;
3º dia 11/11/2017 – Sábado: Canela e Gramado. Após café da manhã, iremos a Canela e
Gramado - aprox. 40 km de Nova Petrópolis para passeio de dia inteiro, com retorno a noite após o
show do Natal Luz. Em Canela, visitaremos:

Parque do Teleférico de onde teremos uma das mais lindas vistas da Cascata do Caracol, um
símbolo da região (ingresso não incluso);

Centro da cidade com seu artesanato típico e a Catedral de Pedra, com seu estilo gótico.
Após almoço, iremos a Gramado, onde visitaremos:

Fábrica de chocolates (poderemos apreciar desde o processo de fabricação, degustação e
compras);

O Lago Negro (com suas margens decoradas com árvores importadas da Floresta Negra na
Alemanha e as famosas hortênsias que dão nome a região);

Final da tarde, iremos a um dos “deliciosos cafés coloniais” de Gramado (incluso no pacote);

Após visita a Aldeia do Papai Noel onde adultos e crianças se maravilham neste espaço de
puro encantamento e magia, visitando a Árvore dos Desejos, o Chalé dos Ursos, a Fábrica de
Brinquedos, as renas, Aldeia de Neve, a Garagem do Papai Noel e é claro, a casa onde o bom
Velhinho vive (ingresso não incluso);

20h00min – Ida ao centro de Gramado para assistir ao “ascender” das luzes;

21h00min – Assistiremos ao Show Nativitateen, no Lago Rita Bier (incluso no pacote);

Ao término do show (por volta das 23 horas), retorno a Nova Petrópolis para pernoite, com
previsão de chegada em torno da meia noite;
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4º dia – 12/11/2016 – Domingo: Caxias do Sul.
Após café da manhã, deslocamento a Caxias do Sul, cerca de 50 km, para visita aos Caminhos
da Colônia, onde faremos visita e almoço em uma das propriedades.
No meio da tarde, inicio da viagem de retorno, com previsão de chegada em Chapecó e região
em torno da meia noite.

O pacote inclui:













Acompanhamento de guia Big Golden Tour desde a saída;
Serviço de bordo Big Golden Tour com doces, salgados, agua, refrigerante e chimarrão;
Transporte em ônibus leito total Double decker;
Café da manhã extra em Cambará do Sul;
Transporte local para o Cânion Itaimbezinho;
Ingresso no Cânion Itaimbezinho;
Guia local acompanhando o grupo no Cânion;
02 noites de hospedagem em Nova Petrópolis - hotel cat. 04* c/ café da manhã;
Café colonial em Gramado;
Ingresso para assistir a Programação de Natal Luz em Gramado;
Passeio nos Caminhos da Colônia em Caxias do Sul;
Almoço nos Caminhos da Colônia;

Valor do pacote:




R$ 1.250,00 por adulto em apto duplo ou triplo;
Crianças de 02 a 11 anos R$920,00 em apto com 02 adultos;
Adicional para apto individual R$ 580,00

A proposta não inclui





Refeições não mencionadas;
Ingressos citados como não inclusos;
Taxa de turismo no hotel se houver;
Outras possíveis despesas que possam ocorrer e que não constam como incluídas;

Informações gerais






Documentação para embarque: RG/CNH/Carteira profissional (documento deixado cópia
junto a agencia);
Hotel previsto: Rothenburghotel.com.br – www.rothenburghotel.com.br
Número mínimo para a realização da viagem: 30 pessoas;
O roteiro poderá ser invertido ou ajustado de acordo com as condições de tempo e outros
fatores externos que influenciam na viagem;
IMPORTANTE: Aptos singles e triplos: Sujeitos a confirmação no momento da reserva, até
mesmo para acomodação de CHD com adulto. O 3º leito poderá ser uma cama montada (sofácama ou colchão no chão).
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