
 
 

                                                                  Orçamento Nº: 544/2019 
 

  NATAL LUZ – GRAMADO  
 

 
 

DATA: 14/DEZEMBRO /2019           EMBARQUE: 13h00min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de Setembro. 
 

PROGRAMAÇÃO: Embarque às 13h00min em frente ao Posto Di Trento próximo à Chardonnay na Rua 20 de 
Setembro para saída com destino à região das hortênsias.  

Parada em Nova Petrópolis na Praça das Flores e após ida a Gramado. Na chegada a cidade city tour 
panorâmico(dentro do ônibus) por alguns pontos das Cidade de Gramado e Canela. Visita à loja de chocolate caseiros 
com degustação e tempo para compras. Após livre no centro para aproveitamento programação natalina. As 
20h00min espetáculo acendimento das luzes e as 21h00min show do Lago Ilumination. O novo show do lago 
apresentará narrativa com a voz de Cid Moreira, contando a criação do mundo, o Nascimento de Jesus e o verdadeiro 
sentido do Natal, com ações de interação com o público, resgatando a beleza da noite natalina. Atores representarão os 
Três Reis Magos e a história de José e Maria em um cenário especialmente construído e projetado. (ingresso opcional) 
Ao término deste início da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada diretamente ao mesmo local de embarque. 

       Fim de nossos serviços! Obrigada e até a próxima viagem! 
 

a ordem dos passeio poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos 

 
 

O PACOTE INCLUI:  
 

 Microonibus de turismo e/ou ônibus de turismo,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,  
 City tour por Gramado e Canela Panorâmico, 
 Guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo, 
 Serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: 75,00 ou 02 x R$ 40,00 (parcelamento no cheque ou cartão)  
Crianças:   zero a 05 anos: FREE no colo. 
 
Ingresso opcional para o espetáculo Ilumination R$ 230,00 
                    
FORMA DE PAGAMENTO: a vista ou parcelado. 

 
NÃO INCLUI: remédios de uso pessoal e tudo que não estiver mencionado no item acima. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- A empresa faz contrato individual com passageiros contendo informações como: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço e telefones 
de contato. 
 - É necessária cópia do documento de identidade para ser anexada ao contrato; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro); parcelamento com cheques pré-datados. 
- nesta saída não será feita reserva de lugares no transporte. A mesma se dará por ordem de chegada ao local de embarque.  
Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes. 
 

Prazos e desistências/cancelamentos: Reembolso em caso de desistência do participante: 21 dias antes da saída será integral. 20 a 15 
dias antes da saída reembolso de 50%. 14 a 07 dias antes 20% menos de 07 dias não será reembolsado nenhum valor. O valor também 

não será cumulativo para outra viagem. 
Mais informações e reservas; 
Equipe Fatho Turismo 
(54) 3028-3496 /3419-3262  
www.fathoturismo.com.br 

http://www.fathoturismo.com.br/

