
 
 

 

Belezas da Serra Gaúcha: Casa da Montanha  
 5 dias, 4 noites 

Gramado – Rio Grande do Sul, Brasil 

 

 
 
 
Gramado encanta com seu jeito de cidade 
pacata e atrações únicas para aproveitar com 
toda família. Cafés da manhã de encher os olhos 
e para se fartar, muita natureza e um charme 
europeu. Um hotel com muito charme e 
conforto para sua família se sentir em casa. 
 
A partir de 
R$ 1.339,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Gramado, o pedacinho da Europa no Brasil. 
Pequena, charmosa e com decoração peculiar, é 
um dos destinos mais procurados em nosso 
país. Uma mistura da colonização alemã, italiana 
e suíça. Não apenas as construções, mas as 
belas praças e parques, a gastronomia típica e o 
comércio se inspiraram no visual do velho 
continente para criar um cenário perfeito! No 
inverno, o frio da Serra Gaúcha acrescenta um 
charme extra às ruas cheias de lojinhas 
interessantes. Os cafés movimentados, a rua 
Coberta, a Paróquia São Pedro e o comércio 
famoso pelas roupas de lã e pelo chocolate 
artesanal chamam a atenção. Gramado possui 
as melhores casas de cafés da região: não deixe 

de se deleitar com os famosos cafés coloniais, 
regados a doces, bolos, comidinhas típicas 
regionais, chocolate quente e até mesmo 
champagne. 
Com vistas incríveis para o Lago Negro ou pelas 
ruas que exalam charme e aconchego, a 
experiência te deixará, no mínimo, encantado! 
 
Destaques: 
 

 Welcome minibar na primeira noite e 
frutas da estação; 

 Conheça o pedaço mais Europeu do 
Brasil; 

 Localização privilegiada próxima a lojas e 
boutiques de chocolates, café e 
restaurantes; 

 O hotel Casa da Montanha em Gramado, 
o mais tradicional da cidade, inspirado 
nas lindas casas de montanha de 
Bariloche; 

 O Café da manhã é o verdadeiro café 
colonial, com itens a perder de vista; 

 Hotel perfeito para famílias e casais; 

 Visita panorâmica ao Lago Negro. 
 

 



 
 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Porto Alegre > Hotel Casa da Montanha 95Km 

Chegada ao Aeroporto Internacional Porto Alegre Salgado Filho e traslado ao Hotel Casa da 
Montanha. 
 
O hotel: 

Os ambientes do Casa da Montanha foram todos pensados para você não ter de pensar em nada. Um 
recanto para esvaziar a mente e viver a melhor experiência em hospedagem. Cada detalhe dos 
espaços lembra uma confortável casa na montanha, pronta para recebê-lo do jeito que você merece. 
Na sala de estar, confortáveis poltronas e uma enorme lareira são um convite para uma boa leitura, 
uma taça de vinho ou apenas descansar. O deck suspenso com vista para a cidade traz toda a 
tranquilidade para você relaxar no centro de Gramado. Quer curtir a cidade de um ângulo diferente? 
Bicicletas estão a sua disposição. E que tal uma cesta de piquenique para complementar seu passeio? 
 
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 agro turismo, pois é nas colônias 
que se esconde a paisagem mais original e bonita de Gramado.  

Não deixe de dar um passeio na Rua Coberta, cenário de eventos e apresentações, que liga a Av. 
Borges de Medeiros a Rua Garibaldi, é uma ótima alternativa para compras e apreciar a gastronomia 
do local. 

2° dia - Hotel Casa da Montanha 

Café da manhã no hotel. 

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 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! 

Programação do dia: 

Saída para Tour Gramado e Canela 

Conheça o pedaço mais Europeu do Brasil com um tour guiado. É impossível você passar por Gramado 
e Canela sem levar os produtos com a qualidade da Região, entre chocolates caseiros, malhas, 
artesanato, couro e produtos coloniais. Faremos um tour visitando os principais atrativos dessas duas 
cidades. 
Em Gramado: visita ao Lago Negro (panorâmico), Mini Mundo, Museu de Cera Dreamland, Museu 
Harley-Davidson Motor Show e Chocolate Prawer. 

Em Canela: visita a Cascata e Parque do Caracol, Mundo a Vapor e Catedral de Pedra (panorâmico). 
 
3° dia - Hotel Casa da Montanha 

Dia livre para atividades pessoais.  

Sugestão para este dia: 

Tour Cânion Itaimbezinho. 

Uma das mais exuberantes paisagens brasileiras está localizada nos Campos de Cima da Serra, em 
Cambará do Sul. É o Cânion Itaimbezinho, o maior da América Latina e que já serviu de cenário para 
filmes, seriados e novelas. A pouco mais de duas horas de viagem de Gramado, o Parque Nacional dos 
Aparados da Serra abriga um dos pontos turísticos naturais mais deslumbrantes do Rio Grande do Sul. 
O Itaimbezinho é uma formação rochosa existe a pelo menos 130 milhões de anos e é um dos maiores 
do Brasil, sua extensão atinge 5.8kms e uma largura que varia entre 200 e 600 metros. Sua 
profundidade é de 720m em alguns pontos. As paredes de cor amarelada e avermelhada são 
cobertas, de ponto em ponto, por vegetação baixa. Ao redor do cânion os pinheiros nativos 
completam a paisagem. Neste passeio duas trilhas estão disponíveis para fazer: Vértice e Cotovelo. 
Trilha do Vértice: a trilha inicia no centro de visitantes do Parque Nacional dos Amparados da Serra, 



 
 

em menos de uma hora de caminhada é possível alcançar a borda do cânion Itaimbezinho, chegando 
até a queda da cascata Andorinhas. 

Trilha do Cotovelo: uma trilha leve de, aproximadamente, 6,3 quilômetros. A mesma leva até um 
mirante que proporciona uma visão geral do cânion. 

As caminhadas pelas trilhas do Parque Nacional dos Aparados da Serra são momentos de descoberta 
e encantamento. Cada uma delas conduz a um novo horizonte, com paisagens que transmitem paz e a 
importância da preservação ambiental. Prepare-se para vistas de tirar o fôlego e momento de 
introspecção e reflexão sobre a magnitude da natureza. 

Saídas as Quartas, Sextas, Domingos 

A partir de R$ 160,00 por pessoa/regular 

4° dia - Hotel Casa da Montanha 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

5° dia - Hotel Casa da Montanha > Porto Alegre 

Café da manhã no hotel e check-out.  Em horário oportuno traslado ao aeroporto.  

Consulte extensões. 

 

  INCLUI 

 4 noites de hospedagem no Hotel Casa da Montanha com regime de café da manhã; 

 Traslado Aeroporto Porto Alegre > Hotel em Gramado > Aeroporto;  

 Tour Gramado e Canela; 

 Seguro Viagem Gta Nacional 30.000. 
 
NÃO INCLUI 

 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; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

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

 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

 Extras cobrados nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 
 
 



 
 

 
 

  VALORES e CONDIÇÕES 

Single* Duplo 

BRL 2.622,00 BRL 1.339,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

Criança até 12 
anos 

 

BRL 1.004,00  

*Preços por pessoa  

Gramado - Hotel Casa da Montanha (Luxo Especial)  

 

*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 e/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; 

Crianças: Até 12 anos desconto já aplicado no pacote acima. 

Horário de check-in: 14h 

Horário de check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Não reembolsável, flexibilidade de 10 dias antes para 
remarcação. 
Tarifas flutuantes, podem alterar a qualquer momento. 

 
 
 
 

 

  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 de dezembro a fevereiro, mais amenos. Chuvas são bem distribuídas ao 

longo do ano.  

 

Como chegar: 

A cidade de Gramado está localizada a 120 km do aeroporto Salgado Filho (POA), em Porto Alegre - RS, 

cerca de 2h30 de distância. O hotel Casa da Montanha está na Avenida Borges de Medeiros, no centro 

de Gramado, famosa por suas lojas e boutiques de chocolates, café e restaurantes. 

 

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.  

 


