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NATAL LUZ EM GRAMADO
DEZEMBRO 2021

1ª DIA – 02/12/2021 – QUINTA–FEIRA.
PENHA (SC) – ITAJAÍ – FLORIANÓPOLIS - GRAMADO (RS) – Saída em frente à Igreja Matriz
Nossa Senhora da Penha às 07h e em seguida embarque no Posto Santa Rosa em Itajaí. Parada
para embarque no Terminal Cidade de Florianópolis e seguimos com destino a Gramado. Almoço
no deslocamento (não incluído). Chegada em Gramado a tarde e acomodação no hotel. Para a
noite sugerimos adquirir o ingresso para um dos espetáculos do natal luz.
02ª DIA – 03/12/2021 - SEXTA–FEIRA.
GRAMADO – Após café da manhã, vamos conhecer o que Gramado e Canela têm de melhor a
oferecer em um tour que passa por alguns dos principais pontos turísticos da região. Um passeio
que certamente ficará na memória, enchendo os olhos e o coração. Vamos passar pelo Lago
Negro, Cascata do Caracol (com bondinhos aéreos no Parque da Serra), Adega de Vinhos, Mundo
Gelado (com ingresso), Malharia, Cristais de Gramado, Fábrica de Chocolate e Mini mundo.
Parada para almoço incluído (sem bebidas) e ao término do passeio retorno ao hotel e noite livre.
Para a noite sugerimos adquirir o ingresso para um dos espetáculos do natal luz.
03ª DIA – 04/12/2021 - SÁBADO
GRAMADO – Café da manhã e dia livre para atividades opcionais, sugerimos opcionais abaixo.
04ª DIA – 05/12/2021 - DOMINGO.
GRAMADO – FLORIANÓPOLIS – ITAJAÍ – PENHA - Após café da manhã, retorno para
Florianópolis. Almoço no deslocamento (não incluído). Desembarque no Terminal Cidade de
Florianópolis, Itajaí e Penha.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
1- Ônibus DD leito Turismo.
2- 03 Pernoites com café da manhã em hotel 4*.
3- 01 Almoço em Gramado (sem bebidas).
4- Seguro de viagem cobertura de R$ 20.000,00.
5- Coordenador de viagem da Ponto de Partida Operadora.
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PASSEIOS INCLUÍDOS:
1- Visita ao Lago Negro, Cascata do Caracol (com bondinhos aéreos no Parque da Serra), Adega
de Vinhos, Mundo Gelado (com ingresso), Malharia, Cristais de Gramado, Fábrica de Chocolate e
Mini mundo.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO TRIPLO: R$ 2.020,00
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$ 2.100,00
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO SINGLE: R$ 2.230,00
FORMA DE PAGAMENTO PARA FECHAMENTO EM:
ABRIL/21: ENTRADA DE 20% + 09X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
MAIO/21: ENTRADA DE 20% + 08X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
JUNHO/21: ENTRADA DE 20% + 07X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
JULHO/21: ENTRADA DE 20% + 06X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
AGOSTO/21: ENTRADA DE 20% + 05X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• Deslocamento das Cidades de origem até Florianópolis.
• Refeições não mencionadas.
• Bebidas durante as refeições.
• Deslocamento dentro das cidades.
• Compras, despesas pessoais no hotel.
• Tudo mais que não estiver no item ‘’serviços incluídos’’.

DESCRITIVO DOS OPCIONAIS
PASSAPORTE 5 MUSEUS – valor do combo por pessoa R$ 190,00:
- HOLLYWOOD DREAM CARS: Uma impecável coleção de carros antigos que mexe com a
nostalgia, uma doce recordação dos Anos Dourados do cinema. Estão no museu carros das
décadas de 20 a 60, como Cadillacs, Rolls Royces, Impalas, dentre outros.
- VALE DOS DINOSSAUROS: Volte milhares de anos na história e descubra grandes répteis que
viveram na Terra com incríveis dinossauros animatrônicos que se movimentam e fazem sons de
arrepiar.
- HARLEY MOTOR SHOW: Na América do Sul, o Harley Motor Show é o único empreendimento
temático a homenagear a lendária marca de motocicletas. Um misto de museu e bar, o local conta
com uma cenografia que remete aos cassinos de Las Vegas, onde estão cerca de 30 motos raras
da marca, sonho de consumo de muita gente.
- DREAMLAND MUSEU DE CERA: Você vai percorrer cenários incríveis enquanto vê de pertinho
bonecos de cera de grandes personalidades mundiais, como artistas da música, da TV e do
cinema, além de atletas, presidentes e personagens de desenhos animados e ficção.
- SALÃO SUPER CARROS: Um espaço que reúne mais de 30 carros de causar inveja ao filme
Velozes e Furiosos. Ferrari, Porsche, Dodge, Lamborghini e outras supermáquinas fazem parte da
coleção do Super Carros. E o melhor é que além de admirar estas belezinhas, alguns destes
muscle cars estão disponíveis para você andar na carona ou dirigir.
SNOWLAND – valor do ingresso por pessoa R$ 179,00: Neve de verdade todos os dias no
Brasil, o Snowland garante diversão para toda a família. O único parque de neve das Américas
proporciona experiências como tubings, esqui, snowboard, patinação, espetáculo Flokus, além do
inesquecível show de patinação artística sobre o gelo.
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FANTASTIC HOUSE – valor do ingresso por pessoa R$ 70,00: Uma experiência emocionante e
inesquecível revelará os segredos milenares sobre as belezas da vida. Fantastic House chega para
divertir e entreter com uma experiência lúdica e uma história emocionante que vai tocar os
corações e transformar a vida de cada pessoa que por ali passar. Com uma estrutura encantadora,
a gigante fantástica vai mostrar através de lindas canções e personagens cativantes todos os
segredos do colorido, mágico e fantástico viver. Uma mágica e encantadora visitação circular em
uma casa fantástica dotada de cenografia, efeitos, trilha musical e iluminação cênica e cenográfica
impactantes. A visitação será guiada por personagens lúdicos caracterizados e inseridos
tematicamente
na
história.
Alegria, diversão e muita emoção em uma história que mistura o épico e o lúdico de forma única.
PARQUE BIG LAND – valor do ingresso por pessoa R$ 60,00: A diversão em família e a
interação são as características principais da nova atração da Serra Gaúcha que tem o gigantismo
como temática. A incrível máquina de encolher é a porta de entrada para um mundo de espaço
coberto com atrações gigantes interativas e sensoriais. No parque, os clássicos brinquedos da
infância são apresentados em uma nova versão. Com tamanho gigante, as atrações foram
desenvolvidas para uma completa participação dos visitantes que podem brincar, interagir e tirar
fotos com os itens presentes no parque. Dentro do parque, as réplicas gigantes de brinquedos e
jogos antigos são diversão garantida para toda a família. É possível jogar videogame na réplica
imensa de uma televisão de 1968 com os consoles e games clássicos que fizeram sucesso nos
anos 80, proporcionando um momento nostálgico aos visitantes. O parque faz um resgate das
emoções da infância com um hiper fliperama, mega pega-peixes e diversos brinquedos gigantes. A
Big Land proporciona momentos de conexão entre pais e filhos, com a transmissão de
conhecimento das gerações passadas para as mais novas em experiências compartilhadas no
parque.
SKYGLASS CANELA – valor do ingresso por pessoa R$ 170,00 – entrada, plataforma e
abusado: Um cenário de natureza deslumbrante do Vale da Ferradura, em Canela. A Skyglass
Canela é uma plataforma estaiada de vidro e aço, a primeira da América Latina. Um
empreendimento turístico com características únicas no mundo, que oferece duas atrações
simultâneas. O visitante poderá apreciar a paisagem caminhando por cima do vidro ou andar por
baixo da plataforma num monotrilho com 10 cadeiras suspensas, que recebeu o nome de Abusado.
Outra atração do parque é o Memorial do Ferro de Passar, que reúne aproximadamente 300 peças
em seu acervo e apresenta a evolução deste utensílio ao longo da história. O parque conta ainda
com praça de alimentação e lojas.
LENDA DO BOSQUE DE NATAL – valor do ingresso definido em breve: Viaje conosco para um
amável vilarejo no Bosque dos Pinheiros de Natal que fica aos pés de uma montanha. Neste
vilarejo moram o Papai Noel e seus adoráveis vizinhos. A paz dos moradores só é quebrada
quando de repente chega uma grande e misteriosa encomenda destinada ao Papai Noel, que
resgata uma antiga lenda. Em meio a esta confusão, todos espantados se perguntam onde estará
o bom velhinho e o que acontecerá com o Natal deste ano? Una-se aos simpáticos aldeões para
desvendar este mistério. Toda a família irá se encantar neste espetáculo emocionante, musical e
divertido, produzido por uma equipe e diretores totalmente renovados, com uma grandiosa
cenografia e figurinos cuidadosamente elaborados, completam todo o encanto deste espetáculo
pensado para encantar crianças e adultos de todas as idades!
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ILUMINATION - valor do ingresso definido em breve: EMOÇÃO! Esta é a premissa principal do
novo e inédito show do lago Joaquina Rita Bier: O Illumination traz toda a emoção de um dos
espetáculos mais queridos da história do Natal Luz de Gramado, o Nativitaten, porém com novos
elementos, nova abordagem, nova estrutura que farão desta uma experiência inesquecível.
A inconfundível voz do jornalista Cid Moreira narra a criação do mundo, enquanto imagens dos
principais acontecimentos da criação são projetados em quatro enormes telas de água, com
aproximadamente 200m². Ainda resgatando o sentido religioso do Natal, uma performance teatral
emocionante em um novo cenário totalmente projetado para o espetáculo irá representar o
nascimento do menino Jesus, a verdadeira origem de uma das mais importantes datas celebradas
em todo o mundo.
Toda a história do Natal é contada em um emocionante concerto de música clássica e natalina,
com novos e emocionantes arranjos, interpretados por talentosos tenores e sopranos comandados
por Walther Neto e regidos por dois maestros.
Águas dançantes, os mais modernos efeitos especiais, fogos de artifício e uma nova estrutura,
desenhada especialmente para a melhor experiência e visibilidade do público, farão desta uma
experiência inesquecível para toda a família!
GRANDE DESFILE DE NATAL – valor do ingresso definido em breve: O grande momento do
Natal Luz de Gramado. O Grande Desfile de Natal o espetáculo mais assistido de toda a história do
evento está totalmente renovado para a 35ª edição.
Este ano ele vem com três momentos distintos resgatar a origem religiosa do Natal sem esquecer a
querida e lúdica figura do Papai Noel, que vive nos sonhos das crianças.
O primeiro momento é de emoção! Um auto de natal trará toda a profunda reflexão do nascimento
de Jesus. Para dar ainda mais vida a esta história, o cortejo será acompanhado por efeitos
especiais de som e luz e muita tecnologia que criarão uma atmosfera de muito encantamento.
O segundo momento é de alegria! Após o momento reflexivo, o astral do público é elevado por uma
inédita parada que unirá o mundo natalino ao mundo do circo! Espere malabares, acrobatas,
palhaços e músicos! Toda a atmosfera lúdica que torna o natal uma grande festa e prepara o
público para o grande momento, com um convidado muito especial!
O terceiro momento é dele... o Papai Noel, querida figura da infância de todos terá sua história
contada desde sua origem como “São Nicolau” até tornar-se o ícone do Natal ao redor do mundo!
As fadas, duendes e elfos, seus ajudantes, e até os brinquedos da fábrica irão orgulhosos contar a
história do bom velhinho! Os doces e enfeites de natal não foram esquecidos e participarão desta
grande festa!
Uma nova trilha sonora original, tecnologia de ponta, mapping 3D e um show interativo tornarão o
Grande Desfile de Natal: A Magia de Noel uma experiência que ficará na memória de toda a família
para sempre!
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
1 - Embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de DOCUMENTO
DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL COM FOTO (carteira de motorista ou identidade, ambos em
perfeitas condições). Certidão de Nascimento original somente será aceita para crianças até 11
anos.
2 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações,
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item
que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força
maior, alheios a vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito
a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado,
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elaborado e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais
de: clima, tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos
viajantes; a continuação da viagem, a conclusão do roteiro.
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem,
quando houver.
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações.
3 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de
valores.
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