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Natal Bento & Natal Luz - Roteiro dia a dia 
 

28 nov. : S. Paulo / Porto Alegre  
Apresentação no aeroporto de Congonhas para embarque com destino a Porto Alegre.  
Chegada, recepção pelo nosso representante e transfer do aeroporto de Porto Alegre para Hotel Laghetto 
Viverone Estação 4* em Bento Gonçalves. Acomodação e saída para conhecer a Epopéia Italiana. 
 
A imersão na cultura italiana é contada no Parque Cultural Epopéia Italiana, um espetáculo com nove 
cenários em tamanho real, onde um apresentador guia o público nessa viagem ao passado. 
Conheça a história real do casal Lázaro e Rosa, imigrantes italianos que passaram por inúmeras 
dificuldades ao chegar ao Brasil e, após muito sacrifício e esforço, conseguiram prosperar nas terras 
gaúchas. Ao longo da apresentação, o visitante é guiado pelos personagens em meio a nove cenários, e 
conhece réplicas de ambientes como: a casa do Lázaro em Pedersano/Itália, o navio em que o casal viajou 
com mais outras pessoas para chegarem às terras gaúchas, a casa de Lázaro e Rosa construída, com muito 
esforço, no Brasil, entre outros cenários criados, especialmente, para o espetáculo. 
Noite livre para apreciar as luzes de Bento Golçalves. 
 

29 nov. : Bento Golçalves / Passeio de Trem / Garibaldi 
Após o café da manhã encontro com o nosso guia para um passeio na Maria Fumaça, o trem do Vinho que 
faz o trajeto de Bento Golçalves para Carlos Barbosa. 
 
Na Maria Fumaça - Trem do Vinho, o visitante embarca em um trem à vapor que percorre a ferrovia entre 
as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa e assiste apresentações culturais que animam 
os vagões. Nas estações históricas, há degustação de vinho, espumante e suco que mostram os aromas e 
sabores da Região Uva e Vinho.  
 
Desembarque e seguiremos para um pequeno tour em Garibaldi, considerada Capital Brasileira do 
Espumante. Visita panorâmica para conhecer os principais pontos turisticos. Uma típica cidade do 
interior: por volta de 30 mil habitantes, tranquilidade e recepção bastante hospitaleira. Casarões 
históricos e as viniculas são atrações a parte. 
Visita a uma vinícula com degustação de espumamtes premiados. Você com certeza se encantará com 
essa pacata cidade. Almoço típico da região, incluído durante o passeio. 
 

De volta a Bento Golçalves, faremos um pequeno tour pela encantadora e magnífica cidade marcada por 
vales e escarpas serpeadas por arroios, mais de 600 m acima do nível do mar, encontram-se dezenas de 
vinícolas grandes, pequenas e artesanais, guardiãs da tradição dos imigrantes vindos da Itália no final do 
século 19.  
 

No vale dos vinhedos veremos as casas típicas dos colonos, o Vale do Rio das Antas que reúne vinícolas e  
alambiques,  as marcas deixadas desde a chegada dos primeiros imigrantes italianos como por exemplo: 
 

PIPA PÓRTICO. O primeiro pórtico foi construído em madeira para a I Fenavinho, e o atual foi  em 1985.  
 

CASAS DA REDE FERROVIÁRIA, As casas, situadas no largo da Estação, serviram como moradia dos 
administradores da estação ferroviária da V.F.R.G.S., posteriormente, RFFSA.  
 

IGREJA SÃO BENTO. Inaugurada em 1984, em forma de pipa, é uma homenagem à população de Bento.  
A decoração interna, além de motivos sacros, utiliza elementos temáticos da uva e do vinho. 
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MONUMENTO AO IMIGRANTE. Inaugurado em 2005, como obra oficial das comemorações dos 130 anos 
da imigração italiana no RS. Autoria do artista plástico Gustavo Nackle. 
 
ESCULTURA GAITEIRO. Feita em bloco único de arenito, com 3 metros de altura, a escultura é uma 
homenagem ao gaúcho e à gaita. O município chegou a ser a maior fabricante de acordeões – Todeschini 
e Scala – da América Latina. 
 
RÉPLICA DA CASA DOS IMIGRANTES. Arquitetura típica dos casarões coloniais de madeira e pedras 
construídos pelos primeiros imigrantes italianos.  
 
ANTIGA FARMÁCIA PROVIDÊNCIA. Primeira a ser instalada no município, em 1895. Funcionava também 
como consultório médico e laboratório de análises clínicas. O prédio, em estilo eclético, é importante 
testemunho da farmacologia da região. 
 
Entre muitos outros, retorno ao hotel e noite livre para atividades independentes. 
 
30 nov : Bento Golçalves,  Nova Petropolis, S. F. de Paula, Gramado. 
Após o café da manhã em horário combinado, saída com destino a Gramado, visitando duas lindas 
cidades. Nova Petrópolis com seu labirinto verde, praças e ruas encantadoras e um pequeno tour em S. F. 
de Paula onde poderemos conhecer uma das mais famosa livrarias das Américas. 
 
S. F. de Paula, a pequena cidade vive da agricultura e esconde alguns tesouros para quem ama livros, a 
Livraria Miragem. O lugar é lindo! E com objetos decorativos. Tudo chama a atenção.  
 
Os livros estão dispostos por seções, conforme os gêneros. Há um espaço só para as crianças, com livros 
e brinquedos para se divertir ali mesmo e também para comprar. 
 
Outro charme é o espaço gaudério, uma réplica de galpão gaúcho, com fogão à lenha, pelegos, móveis 
rústicos, objetos antigos. 
 
Em anexo à livraria, na parte de trás, há uma espécie de museu com móveis antigos, quadros e muitos 
objetos pertencentes à família da proprietária, Luciana Olga Soares, uma professora de História 
aposentada, que virou empreendedora por causa da preservação da memória de sua terra. 
 
2000 metros quadrados distribuídos em três andares e um sótão. No terceiro andar há um sebo com 
livros variados, muitos deles em outros idiomas e no sótão uma exposição de artes plásticas. 
 
A Miragem conta ainda com uma cafeteria, a Capitão Chaves, um lugar lindo também e com vários 
quitutes saborosos.  
 
Passearemos também no lindo Lago São Bernardo. O cartão postal da cidade, tem quase 3km de 
perímetro, uma pista ao seu redor que é um sonho para caminhadas e corridinhas.  
Além da linda pista, existem muitos recantos com bancos e trapiches para a gente relaxar. 
 

 
Seguiremos para a cascata do Caracol. A água percorre por uma formação basáltica, até despencar do 
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topo. Com uma beleza indescritível de 131 metros de altura. Andaremos nos bondinhos aéreos para ter 
uma bela vista da cascata. (o ingresso está incluido). 
 

Após a visita, seguiremos para nosso hotel em Gramado. (Serra Azul, Prodigy ou similar no centro, 
definido na confirmação da reserva)e  hospedagem. À noite saída para apreciar o Show de Acendimento, 
as luzes da Cidade Mágica do Natal e os arcos da Av. das Hortênsias se acendem e renovam os bons 
sentimentos do Natal. Cada luz que acende marca o início de um sonho encantado. 
 

01 dez : Gramado 
Dia livre para poder passear na encantadora cidade de Gramado, em suas lojinhas decoradas, 
restaurantes maravilhosos e outras atrações, tudo isso com assistência do guia local. 
 

À Noite iremos ao show do Lago para apreciar o mais lindo e melhor espetáculo de Gramado, assistiremos 
o show acomodados no setor VIP, teremos transporte desde o hotel e após o show iremos a um 
restaurante para continuar nossa programação noturna. Retorno ao hotel após o jantar ( não incluído o 
jantar ) 
 

02 dez : Gramado e Canela 
Neste dia faremos um city Tour por Gramado e Canela, visitando o lago Negro, Centro Turístico, Mini 
Mundo, Le Jardin Parque de Lavanda, Aldeia do Papai Noel, entre outras atrações. 
 
Em Canela: Mundo a Vapor, Museu do Automóvel, Centrinho de Canela, Catedral de Pedra entre outras 
atrações. Retorno ao hotel e noite livre para passear na rua coberta e centro de Gramado. 
 

04 dez : Gramado / Porto Alegre / S. Paulo 
Depois de ter passado dias lindos na serra gaúcha, saída para o aeroporto de Porto Alegre, passando por 
Igrejinha onde poderemos fazer as compras de artigos em couro, almoço e seguiremos para o aeroporto. 
Embarque, chegada em S.Paulo e fim de nossos serviços neste tour. 
 

Incluso neste Tour : 

 Passagem aérea desde S.Paulo com as taxas de embarque e uma bagagem despachada por pessoa 

 Hotel 4* no centro de Bento Gonçalves e de Gramado 

 02 noites em Bento Gonçalves e 04 noites em Gramado 

 Café da manhã 

 Tour ingresso para o Trem do vinho e Epopéia Italiana 

 Tour ao Vale dos Vinhedos com visita a uma Vinícola degustando espumantes 

 Ingresso e transporte para o Show do Lago em setor VIP 

 Tour em Bento, Garibaldi, S.F.de Paula, Canela e Gramado 

 Ingresso Cascata do Caracol e no bondinho aéreo no parque do Caracol. 

 Ingresso Museu do Chocolate e Aldeia do Papai Noel 

 Guia acompanhante durante toda a viagem 

 Ônibus de turismo para transfers e passeios 

 02 refeições mencionadas no roteiro 
 
Não incluido:  Extras de modo geral e tudo que não estiver mencionado como incluído. 
Lugares limitados 
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