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Natal Luz |  DEZEMBRO DE 2020

A MAGIA DO NATAL LUZ
Aproveite o brilho e a magia do Natal Luz de Gramado, uma das cidades mais belas da 
serra gaúcha. Um espetáculo com diversas apresentações, shows, desfiles, paradas, con-
certos, teatro e música. O tour passa também pelas cidades de Canela e Nova Petrópolis.

PROGRAMAÇÃO 

Sexta-feira, dia 04/12/20 - São Miguel do Oeste, SC

Embarque às 21h30min, defronte a Extremo Oeste Tur, acompanhados por guia credenciado pela Cadas-

tur, em Ônibus Double Deck, com destino a Nova Petrópolis, Gramado e Canela, RS.

Sábado, dia 05/12/20 - Nova Petrópolis > Gramado, RS

Chegada e diretamente ao hotel, localizado em Nova Petrópolis, para o café da manhã. Às 10h, tour pela 

cidade. Almoço e entrada no hotel. Às 15h, rumaremos para Gramado. Acompanhados pelo guia, passeio 

pela rua coberta e centro da cidade, que estarão decorados com motivos natalinos. Tempo livre. Após, 

retorno ao hotel. Pernoite.



Domingo, dia 06/12/20 - Gramado > Canela, RS

Às 8h30min, deixaremos o hotel e seguiremos a Gramado e Canela. Faremos o Passeio de Bondinhos 

Aéreos, onde contemplaremos a beleza da Cascata do Caracol, uma queda d’água de 131 metros, que 

oferece aos visitantes uma vista inesquecível. Após, visita a uma loja de chocolate caseiro. Almoço. Na 

sequência visita ao Mundo a Vapor e igreja de Pedra, Mini Mundo e Lago Negro. Às 17h retorno à cidade 

de origem. 

Segunda-feira, dia 07/12/20 - São Miguel do Oeste, SC

Chegada de madrugada.

DATA

Saída em 04 de dezembro de 2020 e retorno no dia 07 de dezembro de 2020.

INCLUI

• Transporte ida e volta;

• Acompanhamento de guia turístico desde São Miguel do Oeste, SC;

• 1 Café extra no hotel, no dia da chegada em Nova Petrópolis;
• 1 Pernoite em Hotel 4 estrelas, com café da manhã, em apartamentos duplos

Site: www.rothenburghotel.com.br;

• Tours em Nova Petrópolis, Gramado e Canela;

• Serviço de bordo: água mineral;

• Seguro pessoal, assistência em viagem;

• Apólice de Seguro - Danos Pessoais.

NÃO INCLUI

Refeições não citadas, ingressos nas atrações, e tudo o que não consta como “incluso” no programa.

IMPORTANTE

O roteiro está definido dentro de condições normais de clima, tráfego e situação política. Qualquer  

alteração necessária para segurança, melhoria ou força maior, será facultada a Extremo Oeste Tur 

efetuar, procurando sempre zelar, respeitar e cumprir o presente roteiro. Para a confirmação da 

viagem, é necessário mínimo 20 participantes. O Natal Luz de Gramado será renovado para oferecer 

maior segurança. O evento seguirá acontecendo, com uma belíssima decoração. O brilho do Natal Luz 

seguirá intacto e Gramado permanecerá sendo a cidade do Papai Noel, do Soldadinho de Chumbo e de 

toda a magia do Natal.

VALOR POR PESSOA

06 parcelas de R$130,00 (Cento e trinta reais), a partir de setembro de 2020. Valor das crianças, sob consulta.




