Orçamento Nº: 41/2020

NATAL NAS HORTÊNSIAS
Magia do Natal na cidade dos Elfos /Sonho de Natal e Natal Luz
O período do Natal é um momento diferenciado na serra gaúcha. De outubro de 2021 a janeiro de
2022 ocorre o maior evento temático de Natal do Brasil. O Natal Luz de Gramado que esse ano
comemora a sua 36º edição. O evento que atrai multidões pelos seus espetáculos e suas ruas
decoradas e enfeitadas com a temática natalina esse ano investe ainda mais na decoração geral da
cidade e inova com a Rua das Renas, trupe de natal, acendimento de luzes, casa do papai Noel entre
outros atrativos. Neste passeio, Nova Petrópolis e Canela também são apresentadas com suas
temáticas e decorações. Aproveite e traga sua família é emocionante e inesquecível.
DATA: 11/DEZEMBRO /2021

SAÍDA: 12h45min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de Setembro

Roteiro: Embarque às 12h45min em frente ao Posto Sim próximo à Chardonnay na Rua 20 de Setembro para
saída com destino à região das hortênsias.
Ida diretamente a Nova Petrópolis para passeio na Jardineira, um ônibus rústico com as laterais abertas uma
deliciosa novidade, que percorre os principais pontos turísticos, passando por ruas do centro conhecendo
um pouco das curiosidades da cidade e apreciando a decoração natalina do evento Magia de Natal na cidade
dos Elfos. Após saída com destino a cidade de Gramado, diretamente a Fantastic House, um espaço onde a
arte, a tecnologia, a MÚSICA e a interatividade se unem para encantar os corações que por ali passarem.
Uma narrativa envolvente em ambientes jamais vistos retratam o sonhar, o sorrir, o saber e o amar para que
tenhamos um viver fantástico. O que existe nessa experiência fantástica? Oito ambientes diferentes para se
maravilhar, personagens cativantes e uma história única, cinema com realidade aumentada, loja de
souvenirs para compra de lembrancinhas de interesse além de toda a tecnologia que dá vida à casa. Após
saída em direção a Canela visitando o Império dos Dragões chocolates, uma loja temática onde poderão
adquirir eventuais produtos de interesse. Após ida ao centro de Canela onde será dado um tempo para
contemplação da decoração natalina do 34º Sonho de Natal e Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Após ida a
ao Centro de Gramado para curtir a decoração natalina do 35º Natal Luz, e os atrativos como Rua das renas,
Rua Coberta, Igreja São Pedro, ascendimento de luzes entre outros. As 21h00min ida ao restaurante para
jantar fondue incluso (sem bebidas). 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

INCLUI:











Microonibus e/ou ônibus de turismo,
Seguro transporte obrigatório,
Seguro pessoal assistencial 24hs para derivado de acidentes com cobertura dentro e fora do veículo,
Tempo para visitação as cidades de Canela e Gramado,
Ingresso para passeio de Jardineira de Natal em Nova Petrópolis;
Ingresso para visita a Fantastic House em Gramado;
Jantar fondue no La famille de Gazon;
Visita ao Império dos Dragões Chocolates;
Guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo,
Serviço de bordo.

INVESTIMENTO POR PESSOA PARA GRUPO MÍNIMO DE 20 PASSAGEIROS PAGANTES:
R$ 270,00 a vista em dinheiro/pix ou transferência bancaria.
R$ 280,00 a vista nos cartões de débito ou crédito visa ou máster OU entrada + 02 vezes R$ 96,00 (total R$
288,00)
Crianças: 00 a 05 anos: no colo R$ 70,00 ocupando poltrona R$ 120,00.
06 a 10 anos – R$ 225,00 a vista em dinheiro/pix ou transferência bancaria.
R$ 232,00 nos cartões de débito ou crédito visa ou máster OU entrada + 02 vezes de R$ 80,00 (total R$ 240,00).

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

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO:
- Para inscrição é necessário informar : nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço e telefones de
contato.
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; usar máscara e portar
máscaras em quantidade suficiente para trocas durante o período do passeio. É necessária a comprovação da
vacina contra convid-19 através da carteira de vacinação e/ou aplicativo conecte Sus;
- Lugares reservados por ordem de inscrição e pagamento.
Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes.

Mais informações e reservas;
Equipe Fatho Turismo
(54) 3028-3496 /3419-3262
www.fathoturismo.com.br

