
 
 
 

 

Serra Gaúcha autêntica  
Parador Cambará do Sul e Hotel Wood 

7 dias, 6 noites 
Cambará do Sul – Gramado – Rio Grande do Sul, Brasil  

 

  

 
 
 
O Sul é um charme! Parador Cambará do Sul e 

Hotel Wood em Gramado possuem um 

atendimento personalizado, gastronomia de 

referência e muito conforto. Hotéis, lugares, 

experiências e sabores selecionados para você 

aproveitar a Serra Gaúcha de um jeito único! 

  
A partir de 

R$ 1.929,00 por pessoa em apartamento duplo. 

Saiba mais 

Com ruas floridas, detalhes de sua arquitetura 

europeia, uma ampla rede hoteleira e 

gastronômica, grandes eventos. Gramado é sem 

dúvida, irresistível! 

Cambará do Sul, um lugar onde as matas de 
araucária, os cânions e as tradições se conectam 
com o contemporâneo. A região abriga o maior 
conjunto de Cânions da América do Sul, que 

somados ao céu estrelado vão fazer você se 
sentir parte de algo muito especial. 

Destaques:  

• O minibar durante toda estadia; 
• Welcome com frutas da estação; 
• Café da manhã recheado de delícias do 
sul; 
• Chá da tarde no Parador; 
• Explore as trilhas por conta própria na 
área do hotel ouvindo o canto dos 
pássaros; 
• Mergulhe na história do chimarrão e da 
erva mate; 
• Aprenda sobre as características e 
peculiaridades do queijo serrano 
produzido na região; 
• Combinação entre o charme de uma 
fazenda típica gaúcha e o agito de 
Gramado. 

  



 
 
 

  

  ROTEIRO 

1° dia - Parador Cambará do Sul 

Chegada por conta própria e check-in no hotel. 

O hotel:  

Localizado em uma espetacular fazenda nos Campos de Cima da Serra, que está entre as regiões mais 
lindas do Rio Grande do Sul, o Parador é um lugar único. Aconchegante, com estilo rústico e um toque 
de sofisticação, possui uma vista surpreendente e panorâmica dos campos de cima da serra, matas de 
araucárias e do Rio Camarinhas. O Parador oferece estrutura completa para você Relaxar e Curtir cada 
cantinho da Fazenda. Na área social, uma agradável sala de estar com enorme Lareira de Pedra, Bar, 
Mesa de Bilhar.No Deck, um inédito Fogo de Chão para contemplar as estrelas e a natureza no entorno 
do Parador, ao som da lenha queimando, uma boa conversa, um chimarrão e pinhão. Junto ao 
restaurante, temos a Adega de Vinhos Incomuns. Uma experiência única que você tem de experimentar 
vinhos diferenciados, rótulos incomuns, todos selecionados por Sommeliers. A jacuzzi e a sauna te 
permitem relaxar com a bela vista dos Campos de Cima da Serra.  

Perfeito para relaxar:  

O Spa Parador by L’Occitane é uma verdadeira viagem sensorial para você descansar noâ¯melhor 
destino da região sul do país. Tudo isso em um espaço de bem-estar e relaxamento para o corpo e a 
mente, com tratamentos especiais e técnicas exclusivas com um toque provençal (consultar valores). 

Gastronomia: 
Aos sábados o hotel oferece o delicioso churrasco campeiro, preparado em fogo de chão com cortes 
especiais como o tradicional costelão e o cordeiro enterrado na brasa. Tudo com acompanhamentos e 
um incrível buffet de saladas e especialidades (a partir de R$ 150,00 mais taxas por pessoa). 

 
2° dia - Parador Cambará do Sul 
Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  

Sugestão para este dia: 
Canyons em Cambará do Sul 

Uma das regiões mais belas do Brasil, o Parque Nacional Aparados da Serra, na Serra Geral faz parte de 
uma divisa natural entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É na pequena cidade gaúcha 
de Cambará do Sul onde situam-se os Canyons de Itambezinho e Fortaleza. 

Tour ao Canyon Itambezinho:  

O Canyon Itaimbezinho, que na língua indígena quer dizer pedra afiada, está localizado no Parque 
Nacional da Serra Gaúcha. Até a chegada dos europeus, a região era habitada por índios tupi-guarani e,  



 
 
 

posteriormente, abrigou fazendas de gado. Não há palavras para descrever a beleza e energia deste 
cânion. Um passeio revigorante por trilhas, paredões e cachoeiras magníficas, para sair extasiado! 

Só a impressionante vista desta maravilha da natureza já seria motivo suficiente para você vir para cá, 
agora imagine tudo isso aliado ao aconchego e sofisticação que o Parador Cambará do Sul tem a 
oferecer. 

A partir de R$ 125,00 por pessoa/regular 

3° dia - Parador Cambará do Sul 
Dia livre para atividades pessoais. 

Sugestão para este dia:  

Experiência única – Passeio de Balão (opcional): 

Mágicos, seguros e belos. Os balões são encantadores para quem voa ou tem o privilégio de contemplar 
um voo do solo. 

Os passeios de balão acontecem na cidade de Praia Grande (SC) com vista panorâmica para os Canyons 
dos Aparados da Serra e da Serra Geral, além de pegar um visual 360º de toda a região, ainda temos 
vista para a planície litorânea e a pequena cidade de Praia Grande. O voo por si só já é uma experiência 
memorável, a vista da montanha e dos canyons deixa o passeio surreal cruzando vales ou 
acompanhando rios. Combinam um ponto de encontro na cidade e deslocam até a área de decolagem 
onde o piloto irá passar as instruções de como funciona o voo, que pode durar de 35min a 40min. O 
passeio é muito tranquilo e seguro possibilitando aproveitar cada momento desta memorável 
experiência.  Vale ressaltar, que os voos podem ser cancelados se não houver condições climáticas para 
que o mesmo seja realizado. Idade mínima de 10 anos. 

A partir de R$ 1.468,00 por pessoa, mínimo de duas pessoas. 
Inclui: transporte 4x4 de Cambará do Sul até Praia Grande ida e volta e o voo de balão de 1h. 
 
4° dia - Parador Cambará do Sul > Hotel Wood 
Check-out no hotel. Saída por conta própria ao Hotel Wood. 

O hotel:  

Hotel design com conceito único em Gramado. Tem forte inspiração cosmopolita e contemporânea, 
ideal para casais e famílias que valorizam boa hospitalidade, arquitetura e design. O restaurante segue 
as tendências slow food, apresentando menus sazonais feitos com ingredientes da época e vindos de 
pequenos produtores regionais. 

 
5° dia - Hotel Wood 

Dia livre para atividades pessoais.  



 
 
 

A cidade:  

Gramado é uma cidade muito mais do que encantadora. O charme das ruas floridas, os detalhes da 
arquitetura, o aconchego da hotelaria, o requinte da gastronomia, a qualidade dos produtos e serviços, 
a originalidade das colônias, a hospitalidade das pessoas, o cheiro da natureza; enfim, tudo em 
Gramado parece conspirar para que se vivam momentos únicos de prazer.  

Os amantes da natureza não podem deixar de fazer um roteiro de agroturismo, pois é nas colônias que 
se esconde a paisagem mais original e bonita de Gramado.  

Com arquitetura peculiar, Gramado tem ares europeus que misturam um pouco da colonização alemã, 
um pouco da italiana e até mesmo da suíça. Não deixe de dar um passeio na Rua Coberta, a bonita 
igreja, o Lago Negro e o  

comércio famoso pelas roupas de lã e pelo chocolate artesanal. É uma ótima alternativa para compras e 
apreciar a gastronomia do local.  

Falando de sabores, tenha uma autêntica refeição no famoso Wood Lounge (não incluída).  

Restaurante e Lounge Bar  

Com o conceito “farm to table” assinado pelo chef Rodrigo Bellora, apresenta uma proposta 
descontraída e casual em um ambiente moderno e aconchegante. O menu sazonal traz ingredientes 
frescos de pequenos produtores da região, valorizando o que é de melhor na gastronomia Glocal 
(Global+Local). 

 
6° dia - Hotel Wood 

Dia livre para atividades pessoais.  

O que fazer em Gramado. 

Lago Negro: O parque do Lago Negro conta com uma vista incrível composta por pinheiros, hortênsias e 

azaléias, além do lago que dá nome ao parque, com os tradicionais pedalinhos em formatos de cisne. 

Além disso, o local conta com trilhas para você passear de bicicleta ou fazer caminhadas em meio à 

natureza. 

Passeio pela Borges de Medeiros: Caminhe pela Borges de Medeiros, uma das principais vias da cidade, 
até a icônica sede do Festival de Cinema de Gramado, um dos maiores eventos de cinema do Brasil, que 
acontece todo ano em agosto.  
 
Igreja Matriz: Ponto turístico imperdível, a linda catedral é feita de pedra basalto em estilo gótico. A 
parte interna conta com lindos vitrais representando a vida do apóstolo Pedro ao lado de Jesus. 
Pertinho também fica a Fonte do Amor Eterno, onde você pode selar seu amor com um cadeado 
personalizado. 
 
Mini Mundo: Um parque em miniatura que traz réplicas de diversas cidades do mundo, com prédios 24 



 
 
 

 

  INCLUI 

 3 noites de hospedagem no Parador Cambará do Sul com regime de café da manhã e chá da 
tarde; 

 3 noites de hospedagem no Hotel Wood com regime de café da manhã; 

 Seguro Viagem GTA Nacional R$ 30.000. 
 

NÃO INCLUI 

 Traslados; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

vezes menores que os originais e cheios de mini-habitantes. É um dos passeios mais populares de 
Gramado e sempre faz muito sucesso entre as crianças. 
 
Natal Luz: Quem visita Gramado na época de final de ano, pode ver a cidade inteira mobilizada para o 
Natal Luz, onde acontecem uma série de shows e eventos temáticos por toda a cidade. 
 
Parques Temáticos: A cidade conta com diversos parques temáticos com atrações para todos os gostos 
e garantia de programação para todos os dias da sua estada. Alguns dos mais populares são: Terra 
Mágica Florybal, Museu de Cera, Snowland e Mundo a Vapor. 
 
Atividades para as crianças: Os pequenos também merecem se sentir em casa. Para eles aproveitarem 
ao máximo, o hotel Casa da Montanha possui o incrível espaço temático Casa do Tulipito e o Carrossel 
Encantado que sempre espera as crianças para um passeio mágico, além de mimos especiais e 
atividades recreativas exclusivas.  
Gramado é o destino perfeito para aproveitar com os pequenos. Com inúmeras atrações para todas as 
idades diversos parques temáticos, Gramado e Canela são consideradas a Disney do Brasil. Prepare-se 
para muita diversão! 

Com a maior infraestrutura turística do Estado do Rio Grande do Sul, Gramado oferece mais de 200 
casas gastronômicas que servem desde o mais simples até o mais exigente paladar. 

Que tal conhecer um pouco dessas opções?  

Sugerimos o La Caceria um local especializado em caças e cortes de carnes nobres, ou se preferir o 
asiático Galangal. Não podemos deixar de lado as famosas Trattorias da região como a do Primo 
Camilo.   

7° dia - Hotel Wood 
Check-out no hotel. 



 
 
 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 
 

 
 

VALORES e CONDIÇÕES 
 

  Experiências do Sul 

 

Duplo* 

BRL 1.929,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Cambará do Sul - Parador Cambará do Sul (Barraca luxo) 

Gramado - Hotel Wood (Wood Room)  

 
*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

 



 
 
 

 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 17/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais ou nacionais, 
eventos, feriados e datas comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio. Consulte-nos para caso de suplemento;  
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 
devem ser consultadas; 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Não reembolsável, flexibilidade de 10 dias antes 
para remarcação. 
 
Notas importantes: 
Traslados: 
Desde Porto Alegre / Cambará: R$ 714,00 cada trecho o carro para até 04 pessoas.  
Desde Gramado / Cambará: R$ 584,00 cada trecho o carro para até 04 pessoas. 

 

 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 

A emissão somente será efetuada após a liquidação 

  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões. 

 
 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época: 
Qualquer momento é ideal para visitar a Serra Gaúcha pois está localizada numa zona temperada do 
Brasil. Com invernos em temperaturas mais baixas podendo ficar abaixo de zero graus (com possibilidade 



 
 
 

de neve) e verões mais amenos. Chuvas são bem distribuídas ao longo do ano.  
 
Como chegar: 
Chegada pelo aeroporto de Porto Alegre (POA). A cidade de Cambará Do Sul está localizada a 180 km do 
aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre - RS, apróx. 3h de distância. O hotel Parador está na Estrada do 
Faxinal, RS 427, bem pertinho do canyon Itaimbezinho e a 30 minutos do centro de Cambará do Sul. 
O hotel Wood está situado no centro de Gramado, há 112km (apróx. 2 horas) do Parador Cambará do Sul.  
 
O que levar: 
É importante ficar atento às temperaturas que pretende visitar a Serra Gaúcha. Viajando durante a 
Primavera e Verão, deve-se levar camisetas e blusas leves, bermudas e saias, vestidos soltos e calçados 
confortáveis, tanto para locais abertos quanto fechados. Para temperaturas mais baixas durante o outono 
e inverno (principalmente entre julho e setembro) o ideal é levar roupas mais quentes, pois as 
temperaturas podem cair bastante. 
 
Curiosidades: 
Cambará do Sul é conhecida como a Terra dos Cânions. O Parque Nacional Aparados da Serra, criado em 

1959, é um dos mais antigos parques de conservação e proteção da natureza do país. Seus desfiladeiros 

criam uma divisa natural entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde estão localizados os 

canyons Itaimbezinho e Fortaleza. 

Impressionante com uma extensão de 5,8 km, largura de até 600m e alturas de 720m. O desfiladeiro de 

Itambezinho é percorrido pelo arroio Perdizes e possui diversas trilhas autoguiadas. 

Um dos maiores e mais belos canyons da região (Fortaleza), possui cerca de 30km de borda, estendendo-

se por 2.000 metros de largura e paredões de 900 metros. Seu cume possui 1.147m de altura e em dias de 

céu limpo é possível enxergar o litoral gaúcho e a planície catarinense. 

 

Os megaespectáculos realizados fazem brilhar os olhos daqueles que os assistem. O Natal Luz, o primeiro 

evento natalino do Brasil, hoje é um dos maiores espetáculos do gênero no mundo. O Festival de Gramado 

Cinema Brasileiro e Latino, o grande evento cinematográfico do país, é uma festa que gira em torno dos 

famosos artistas, produtores, diretores e jornalistas, numa semana de muito glamour. A Festa da Colônia é 

excelente oportunidade para se ver de perto as culturas típicas alemã e italiana.  

A cidade de Gramado é conhecida também por aproximar ao trânsito da europa. Os motoristas respeitam 

rigorosamente os pedestres e quase não se encontra semáforos, assim tornando o trânsito e a cidade em 

si, muito tranquila.  

 

 


