Serra Gaúcha com Natal Luz de Gramado
Roteiro dia a dia
03 dez. : S. Paulo / Porto Alegre / Caxias do Sul
Apresentação para embarque no aeroporto em S.Paulo.
Chegada no aeroporto de Porto Alegre, recepção pelo nosso representante e transfer para Hotel em
Caxias do Sul, hospedagem e noite livre.
04 dez. : Caxias do Sul / Flores da Cunha / Antônio Prado / Caxias do Sul
Neste dia faremos um tour pela cidade de Flores da Cunha.
Um pedaço da Itália na Serra Gaúcha
A cidade teve origem através da colonização italiana, recebendo os
primeiros imigrantes em 1876. Hoje o município de 30 mil habitantes é um
exemplo da preservação das tradições da cultura italiana através de suas
vinícolas, gastronomia, e costumes, assim como toda essa região da Serra
Gaúcha.
É o maior produtor de vinhos do Brasil. A cidade é toda arrumadinha, com
arquitetura europeia, praças arborizadas, e sua igreja imponente com sua
torre de pedras com 55 metros de altura.
Antônio Prado
A cultura italiana, o casario de madeira, o dialeto vêneto, a religiosidade, e a
gastronomia típica italiana estão inseridas a fundo nessa cidade. As atrações, tanto
na cidade, como no interior oferecem cenas onde é possível vivenciar o modo de
viver do município.
O centro histórico conta com 48 imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A praça central conta com uma bela igreja,
e a quadra toda é cercada por casarões de madeira.
Caxias do Sul – RS
Localizada no coração da Serra Gaúcha, Caxias do Sul possui
características da colonização italiana num ambiente tradicionalista
gaúcho. A cidade é um importante polo industrial metal mecânico e ao
mesmo tempo possui características da colonização italiana. São muitas
cantinas e parreirais de uva no interior.
05 dez. : Caxias do Sul / Farropilha / Caminho de Pedra / Bento Gonçalves
Farroupilha ostenta alguns títulos, como: Capital nacional da malha e a capital nacional do kiwi,
O nome do município foi uma homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha, em 1934, quando
Farroupilha se emancipou de Caxias do Sul. Hoje a cidade tem mais de 70 mil habitantes.
Em Nova Milano chegaram as 3 primeiras famílias de imigrantes italianos na Serra Gaúcha, em maio de
1875. Os patriarcas: Luigi Sperafico, Tomaso Radaelli e Estevão Crippa e suas famílias, vieram de Milão,
Itália.
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Os imigrantes italianos trouxeram consigo seus hábitos
religiosos, comprovados pela igreja do distrito, que conta com
uma torre de mais de 30 metros de altura, vista de longe. Em
frente à igreja fica a Praça da Imigração Italiana.
Para quem quer aproveitar e abastecer o guarda roupas, a capital
nacional da malha oferece um lugar onde se concentram
inúmeras lojas. É o Centro de compras Farroupilha é um
shopping voltado aos produtos de malha e atrai um grande
número de visitantes que passam pela região.
Caminho de pedra: Um passeio pela história da imigração italiana em Bento Gonçalves
O sotaque carregado de seus moradores, em sua imensa maioria descendentes de imigrantes italianos.
Os vestígios do passado também estão nos nomes das ruas, nas placas dos estabelecimentos (que levam
o sobrenome das famílias) e, como não poderia deixar de ser, no turismo.
Em uma rota turística rural de 12 km, distante cerca de 15 minutos de Bento Gonçalves, ao longo da qual
encontraremos atrações voltadas ao resgate do patrimônio cultural dos
imigrantes italianos que chegaram ao Rio Grande do Sul em 1875.
A motivação que deu início à transformação da região no turístico
Caminhos de Pedra foi a preservação de dezenas de casas históricas, feitas
de pedras e madeira. Hoje, no entanto, mais do que um acervo
arquitetônico importante, o Caminhos oferece ao turista um mergulho ao
folclore, à arte e também à peculiar rotina de algumas das primeiras
famílias italianas que chegaram na Serra Gaúcha.
Chegada em Bento Gonçalves e hospedagem.
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.
Maria Fumaça - Trem do Vinho, embarcaremos em um trem à vapor que
percorre a ferrovia entre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos
Barbosa e assistiremos apresentações culturais que animam os vagões.
Nas estações históricas, há degustação de vinho, espumante e suco que
mostram os aromas e sabores da Região de Uva e Vinho.
Nosso passeio tem duração de uma hora e trinta minutos no trem e ao
desembarcar iremos ao Show-room da Tramontina. Mais de 18 mil itens
em 4.000 m² com produtos das dez fábricas da marca. Móveis, ferramentas,
materiais elétricos, cozinhas profissionais, veículos utilitários e utensílios e
equipamentos para cozinha.
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06 dez. : Bento Gonçalves / Carlos Barbosa / Picada café / Nova Petropolis / Canela / Gramado
Saída após o café da manhã para um belo passeio em direção a pacata e aconchegante cidade Picada Café.
Com a tradição alemã, onde é possível encontrar um clima agradável e belas paisagens. Esse lugar possui
diversas atrações ao ar livre, fazendas, e parques.
A Cervejaria SteinHaus
A Primeira cervejaria do Brasil com produção 100% orgânica e sustentável.
A Casa de Pedra se origina em um conjunto de esforços de vários parceiros. O resultado foi um trabalho
artesanal na pedra basalto. A casa foi assentada, pedra por pedra, com a utilização de ferramentas
manuais como o castilhador, a marreta e o ponteiro. Foram necessárias 33
mil unidades para a construção da Cervejaria SteinHaus. As pedras
utilizadas na construção foram recolhidas no meio das roças, e até então
eram um estorvo na lavoura de cevada e trigo.
Na região da Serra gaúcha, há uma tradição em formar cooperativas. Tal
tradição é reflexo da origem alemã, pois também na Alemanha é
tradicional a formação desse tipo de associação. A primeira cooperativa do
Brasil nasceu aqui, numa experiência do padre jesuíta Theodor Amstad,
que chegou ao país em 1890 fundando em Linha Imperial – Nova
Petrópolis - RS a primeira Cooperativa no Brasil em 1902.
A cervejaria SteinHaus faz parte da Cooperativa Agropecuária de Produção e Comercialização Vida
Natural - Coopernatural, criada em 21 de setembro de 2004 pela vontade de 11 produtores rurais que
em agosto de 2001 já haviam fundado a Associação Vida Natural.
Nova Petrópolis, com seu labirinto verde, praças e ruas encantadoras e um tempo livre para compras.
Rosa Mosqueta, proporciona experiências e conhecimentos sobre a rosa da vitória, espécie silvestre de
cinco pétalas originária das regiões montanhosas da Europa Central, símbolo dos senhores feudais da
Boêmia. O lugar também oferece produtos que contém a flor.
O óleo de rosa mosqueta é um óleo obtido a partir das sementes da planta
silvestre rosa mosqueta, que é rico em ácidos graxos, como o ácido
linoléico, além de vitamina A e C, que possuem efeito regenerador e
ajudam a manter a integridade da pele, atenuando estrias, quelóides,
manchas, cicatrizes, rugas e linhas de expressão.
Além disso, o óleo de rosa mosqueta é capaz de reforçar a produção de
colágeno e elastina, o que fortalece e dá firmeza à pele, sendo também
responsável por nutri-la profundamente. Tem ainda efeito antioxidante e
anti-inflamatório, o que potencializa o processo de cicatrização. O óleo é também uma ótima opção
natural para reconstruir os fios de cabelo, promovendo uma hidratação capilar profunda.
Teremos tempo para compras logo após o almoço.
Cascata do Caracol.
A Cascata do Caracol é a principal atração de Canela, um dos principais cartões postais da Serra Gaúcha e
um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. A cachoeira é a principal atração do Parque do
Caracol, reserva natural do município de Canela, no Rio Grande do Sul.
Retorno ao hotel e noite livre para passear na rua coberta e centro de Gramado.
Durante o tour faremos uma breve pausa para o Almoço ( Incluído )

Principal Operadora Turística
Whatsapp 11 9 8581 5513 tel. 11 4063 4793 contato@principaloperadora.com.br

07 dez. : Gramado / Tour Agro-Turismo / Gramado
Após o café da manhã em horário combinado, saída para o tour agroturismo em Gramado e pequeno tour panorâmico com a Aldeia do papai
Noel.
Conheceremos a história de vida de homens e mulheres, que com muita
garra e trabalho, colonizaram as terras que hoje chamamos de Gramado.
Além das exuberantes paisagens que se descortinam ao longo do trajeto,
teremos a oportunidade de conhecer hábitos e costumes herdados dos
imigrantes italianos e Alemães.
À noite uma boa opção é ir apreciar o Show de Acendimento.
O tradicional show das luzes da cidade será ainda mais emocionante neste ano.
Desta vez, o espetáculo contará com a tecnologia de projeção mapeada, tendo
como tela as fachadas de cinco prédios localizados no centro de Gramado. Ao
som de uma emocionante trilha sonora, você verá o centro da Cidade Mágica de
Natal ganhar vida e receber muita luz.
08 dez : Gramado
Dia livre para poder passear na cidade ou ir a uma das atraçõe que sugerimos.
À Noite iremos ao show do Lago para apreciar o mais lindo e melhor espetáculo de Gramado, assistiremos
o show acomodados no setor VIP, Será servido petiscos e bebidas como água, refrigerante, vinho e
espumante, antes do espetáculo. Teremos transporte desde o hotel e após o show iremos a um
restaurante para continuar nossa programação noturna. Retorno ao hotel.
09 dez : Gramado / Porto Alegre / São Paulo
Em horário combinado transfer ao aeroporto de Porto Alegre, embarque com destino a S.Paulo
Incluso neste Tour :
• Passagem aérea desde S.Paulo com as taxas de embarque e uma bagagem despachada por pessoa
• 02 noites em Caxias do Sul em Hotel 4*
• 01 noite em Bento Gonçalves em Hotel 4*
• 03 noites em Gramado em Hotel 4*
• Café da manhã diário
• Tour e ingresso para o Trem do vinho e Epopéia Italiana
• Visita a uma Vinícola degustando espumantes
• Tour no Caminho de Pedras em Bento Gonçalves
• Visita a Cervejaria SteinHaus com degustação
• Tour de compras na Rosa Mosqueta
• Tour em Caxias do Sul , Flores da Cunha, Antonio Prado, Farropilha, Picada Café, Canela e Gramado
• Ingresso e transporte para o Show do Lago em setor VIP em Gramado
• Ingresso Cascata do Caracol e no bondinho aéreo no parque do Caracol.
• Tour Agro-turismo em Gramado
• Guia acompanhante durante toda a viagem
• Ônibus de turismo para transfers e Micro ônibus para os passeios
• 02 refeições no roteiro
Não incluido: Extras de modo geral e tudo que não estiver mencionado como incluído.
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