
CONSULTE ROTEIRO DETALHADO

• Passagem aérea no trecho Salvador/Porto Alegre/Salvador
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto
• 04 noites de hospedagem em Gramado no hotel escolhido 
• Café da manhã.
• City Tour Gramado e Canela�
• Tour Vale dos Vinhedos com almoço.
  Tour Vale dos Vinhedos vai levar você para conhecer a Michele Carraro, no Vale dos Vinhedos, e também até a Vinícola Aurora, uma    
    cooperativa com quase 100 anos de história e que fica no centro de Bento Gonçalves Você conhecerá os processos de produção, desde o 
    plantio das uvas viníferas, passando pela colheita, preparo, armazenamento e venda de vinhos, espumantes e sucos. Também faz parte do 
    roteiro a visita a Malharia GDom, Showroom da Tramontina e a Praça das Flores de Nova Petrópolis e ao Pórtico Pipa. E o almoço(bebidas 
    pagas a parte ), já incluso no pacote , será na Cantina Del Vanucci, com sua tradicional culinária italiana.  Não inclui: Taxas de visitação das 
     vinícolas, bebidas e despesas de caráter pessoal. �
• Seguro Viagem
• Guia Local

PACOTE INCLUI:

NATAL LUZ - GRAMADO
PERÍODO DE 16/11 A 20/11/2021

Rua Conselheiro Pedro Luiz, 238 - Rio Vermelho - Salvador - Bahia - Brasil - CEP.: 41.950-610
lobotur@lobotur.com.br | www.lobotur.com.br | Facebook/Instagram: @loboturturismo

Forma de Pagamento:
( 10X) – Entrada 20% + 09 parcelas através cartão de crédito
Observações:
Preços calculados em 24/05/21, sujeitos a reajustes sem prévio aviso.
Reservas mediante solicitação. | Bloqueio aéreo sujeito a disponibilidade

(71) 3045-4800

DIREÇÃO ESPIRITUAL
Padre Luis Simões

HOTEL SERRA AZUL
VALORES POR PESSOA

DUPLO – R$ 3.530,00 + R$ 75,00 Taxa de Embarque  = R$ 3.605,00
INDIVIDUAL – R$ 4.385,00 + R$ 75,00 Taxa de Embarque  = R$ 4.460,00

Observações:
O ressarcimento sem multa devido ao selo de garantia por vacina, só será concedido 
caso o passageiro não consiga se vacinar por falta da vacina.


