Serra Gaúcha
09 a 17 de novembro 2021
Com a presença de
Pe. Claudio e Pe. Augusto

Dia 9 de nov – SÃO PAULO /PORTO ALEGRE
/BENTO GONÇALVES – Embarque no aeroporto de
São Paulo (GRU) 11h55 com destino a Porto Alegre.
Chegada às 13h35. Transfer até a cidade de Bento
Gonçalves. Passeio panorâmico e resto do dia livre para
descanso. Jantar livre.
Dia 10/nov – BENTO GONÇALVES – Café da
manhã. Saída para visitar o Vale dos Vinhedos que inclui
paisagens deslumbrantes e uma imersão à cultura dos
imigrantes italianos, representada pela hospitalidade nos
serviços oferecidos, pela gastronomia farta e, claro, pelas
dezenas de vinícolas de todos os portes – desde cantinas
a grandes empresas conhecidas internacionalmente. Pausa
para o almoço no Restaurante Vanutchi. E ainda faremos
visita e degustação na Vinicola Aurora, conhecendo todo o
processo da elaboração do vinho e visitação às
Caves. Hotel e jantar livre.
Dia 11/nov – BENTO GONÇAVES /CARLOS BARBOSA
/GARIBALDI – Café da manhã. Saída para um passeio ao
Parque Cultural Epopeia Italiana e logo depois no
trem Maria Fumaça. O passeio inclui degustação de vinho,
suco de uva e biscoito colonial e ainda apresentações
típicas
italianas
e
gaúchas.
Vamos
ainda
conhecer Garibaldi, a capital da Champagne e a vinícola
Garibaldi e ainda a Ermida Nossa Senhora de Fátima.
Continuando nosso passeio faremos uma parada para
visitar uma das lojas de fábrica da Tramontina com tempo
para compras. Nosso almoço será num restaurante típico
italiano. Retorno ao hotel. Missa na Igreja de Santo
Antonio às 18 horas. Jantar livre.
Dia 12/nov – BENTO GONÇALVES – Café da manhã.
iniciaremos um lindo passeio pelos caminhos de
Pedra. Uma rota rural de cerca de 12 km, original da época
da
imigração,
encontraremos prédios
históricos
e restaurantes variados onde faremos nossa pausa para o
almoço. Em boa parte destes estabelecimentos o
atendimento é feito pelos proprietários, famílias
descendentes dos imigrantes italianos. Faremos uma
interessante visita a Casa da Ovelha. Retorno ao Hotel.
Jantar livre.
Dia 13/nov - BENTO GONÇALVES / FARROUPILHA
/ ANTÔNIO PRADO – Café da manhã. Saída para a

cidade de Farroupilha com visitação e missa no Santuário
de Caravaggio. Visitação e almoço na Vinícola Adega
Chesini no Especial Sabor e Fé ( incluso vinho): Visita à
fonte de água santa, onde ocorreu o milagre de Santa Lucia
na década de 1930. Continuaremos para a cidade de
Antonio Prado. Hospedagem e saída para um jantar festivo
gaúcho.
Dia 14/nov – ANTONIO PRADO – (domingo) Café da
manhã. Após a Santa Eucaristia, saída com o Dindinho
(ônibus aberto) para um passeio na cidade e interior. Para
no Pórtico da cidade para fotos. Apresentação do teatro
Filo Italiano com visitação da casa e degustação de vinhos,
sucos e grostoli. Seguiremos para conhecer a Gruta Natural
Nossa Senhora de Lourdes, Centro Histórico e logo após o
almoço (livre), vamos fazer o caminho da Imigração com a
visita ao Moinho Colonial, Ferraria dos Marsilio e
Vinicola Zanella. Retorno ao hotel. À noite, sairemos para
nosso jantar em Nostra Cantina para uma noite italiana.
Dia 15/nov – ANTÔNIO PRADO / NOVA
PETRÓPOLIS / CANELA - Café da manhã. Saída para
Nova Petrópolis. Vamos fazer um breve passeio pela
cidade de Nova Petrópolis, colonizada por imigrantes
alemães e que cultiva seus costumes com muita força e
representatividade, sendo uma das joias mais germânicas
da região Sul do nosso Brasil. Almoço livre. Seguiremos
para o nosso Hotel em Canela. Teremos uma noite de
pizza.
Dia 16/nov – CANELA/ GRAMADO/ CANELA – Café
da manhã. Saída para um passeio no Bondinho do Caracol
onde poderemos desfrutar da linda vista do Vale da
Lageana, Igreja de Pedra Nossa Senhora de Lourdes e uma
visita a fábrica de Chocolates Planalto com degustação.
Almoço Livre. Tarde livre no centro de Gramado para
conhecer a Igreja de São Pedro, Palácio dos Festivais, Rua
Coberta e Rua Torta e Praça das Etnias. Retorno a Canela.
Jantar festivo de despedida.
Dia 17 nov – CANELA / SÃO PAULO Café da
manhã. Vamos fazer um breve passeio pela cidade de
Gramado e conhecer o Lago Negro. A caminho do
aeroporto, vamos fazer uma parada nas lojas de
sapatos. Almoço livre. (embarque às 17h40 em Porto
Alegre - chegada em Congonhas às 19h05)

ESTE PROGRAMA INCLUI:
* Passagem Aérea em classe turística.
* Hotéis categoria turística. (Standard) com acomodação para 2 pessoas.
* 04 almoços
* 04 jantares
(conforme programa)
* Transporte em veículo com ar condicionado
* Guia de Turismo cadastrado pelo M Tur (guia regional / local nos passeios e jantares)
* Visitas conforme o programa. * Gorjetas para guias e motorista.
* Kit Viagem Tabor: porta voucher, crachá de identificação, álcool em gel e máscaras.
ESTE PROGRAMA NÃO INCLUI:
* Ingressos de visita a atrativos não inclusos no programa.
* Debito por excesso de bagagem, extra nos hotéis tais como: frigobar, lavanderia.
* Seguro viagem
* Em geral, qualquer outro item não especificado como incluído.
PACOTE AÉREO + TERRESTRE
Para um grupo mínimo de 30 pessoas: R$ 5.560,00
Entrada de R$ 1.112,00 + 6 parcelas de R$ 741,34 (iniciando em maio/2021)
À vista: 20% na assinatura do contrato R$ 1.112,00 e o restante até 09/10/2021

