SERRA GAÚCHA 2022
Saída: 22/11/2022

Chegada: 28/11/2022

ROTEIRO
1º Dia – Londrina- 22/11/2022
Apresentação às 13h00min no terminal rodoviário de Londrina Plataforma 32, para embarque em ônibus luxo de turismo.
2º Dia – Caxias do Sul / Bento Gonçalves / Caxias do Sul- 23/11/2022
Chegada em Caxias do Sul prevista para 07h00min, café extra. Após café, 08:00 saida com destino a Estação GIORDANI, onde embarcaremos
no passado italiano da Serra Gaúcha. Chegada e desembarque na cidade de Carlos Barbosa. Retorno a cidade de Caxias do Sul, visita a
Igreja de São Pelegrino e Vinícola Zanrozo. Almoço, após, saída com destino a Bento Gonçalves, capital nacional do vinho, onde assistiremos
ao espetáculo “Epopéia Italiana”, após, recepção e acomodação no hotel. Noite Livre.
3º Dia – Caxias do Sul / Carlos Barbosa/ Garibaldi / Canela- 24/11/2022
Após café, retirada de bagagem e passeio a praça e Igreja São Bento, singular pela sua forma de barril. Após visita a nossa maior vinícola, a
Aurora. Após, saída com destino a Garibaldi com visita a vinícola Garibaldi, nossa maior engarrafadora de Espumantes premiados. Almoço
caipira Gaúcho dentro do espaço cultural da Fenachamp – Festa Nacional do Champanhe. Após, Carlos Barbosa - a terra da Tramontina. Visita
no show room da fabrica e na Fetína de Formaggio. Saída 15h00min, com destino a cidade de Canela onde ficaremos hospedados. Noite Livre.
4º Dia – Canela / Gramado / Canela- 25/11/2022
Após café da manhã, Tour pelos principais pontos turísticos de gramado: Lago Negro, Minimundo, rua coberta, lojas de malha, couro, artesanato
e chocolates caseiros. Almoço. Visita a fabrica de cristais. No final da tarde visita ao Parque Knorr – a Aldeia do Papai Noel. Aa 19h45min,
iremos ao centro de Gramado para ver as luzes de natal e restante da noite livre.
5º Dia – Canela / Gramado / Canela- 26/11/2022
Após Café da manhã, restante do tour pelos principais pontos turísticos de Gramado, vinícolas e lojas de chocolate da nossa capital do cinema.
Almoço, após, sairemos para Canela com seu parque do caracol, mundo a vapor, fabrica de velas. Noite livre. (Sugerimos fazer um café colonial
ou um rodizio de foundee)
6º Dia – Canela / Nova Petrópolis. 27/11/2022
Após café da manhã, já com as bagagens, saída para a Nova Petrópolis, cartão postal da Serra Gaúcha, com sua praça da república, Aldeia
do Imigrante e suas malharias, almoço, após saída com destino a cidade de origem – Londrina, com parada em São Marcos nos vinhos Sinuelo.
7º Dia – Londrina 28/11/2022
Chegada prevista para 08h00min e fim dos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA

-

Apartamento Duplo

R$ 2.690,00

Apartamento Triplo

R$ 2.500,00

Crianças de 07 A 10 anos

R$ 1.400,00

Crianças de 05 A 07 anos

R$ 850,00

Crianças de 0 A 4 anos com poltrona

R$ 600,00

Inclui:
Transporte em ônibus Leito luxo de turismo;
04 diárias em hotel; Três em Canela e uma Bento Gonçalves
05 refeições; (almoço)
01 café extra; na chegada
Seguro viagem e saúde;
Ingresso. Maria Fumaça e Epopéia Italiana;
Serviço de bordo.
Guia acompanhante e Guia local cadastrado Embratur;
Não Inclui: Todo e qualquer extra de caráter pessoal / Taxas de visitação / Passeios e refeições não mencionados no programa.

Obs.: Os passeios poderão sofrer alterações de dia e horário para melhor proveito do roteiro.

Informações: (43) 3356-8080
www.starlineturismo.com.br

43-999680017

Adenilson

43-99968-0018 Jane

