
Brasilidade - a Extraordinária Casa de Natal Casa da Montanha 4Noites 

 

 
 

O Hotel Casa da Montanha se transformará em uma verdadeira e extraordinária Casa de Natal. É aqui o lugar 
escolhido pelo Papai Noel para passar os seus dias até a grande noite do dia 24 de dezembro. 
 
A partir de 
BRL 2.316,00 por pessoa base apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Junto de seus ajudantes que trabalham em todos os lugares da casa, e de seus amigos Boticários, ele contará 
com a ajuda dos hóspedes para espalhar ao mundo o verdadeiro espírito de Natal.Isso tudo começa em outubro, 
quando o bom velhinho se muda para Gramado e se instala nas dependências do Casa da 
Montanha, que o aguarda ansiosamente com todos os ambientes cuidadosamente decorados. 
 
Destaques: 

• Terapia relaxante no Spa Loccitane para casal (30 minutos) no Parador ou na Casa da Montanha – 
Exclusividade Just Tur**; 

• 01 terapia kids com máscara de chocolate no Casa da Montanha para crianças**; 
• Welcome com frutas da estação**; 
• Welcome minibar na primeira noite na Casa da Montanha**;  
• Late check out free mediante disponibilidade**; 
• Localização privilegiada próxima a lojas e boutiques de chocolates, café e restaurantes; 
• Hotel perfeito para famílias e casais; 
• Visita panorâmica da cidade de Gramado. 

 

  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 lembram 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.  

O Papai Noel Chegou no Casa da Montanha 
O Hotel Casa da Montanha se transforma em uma verdadeira e extraordinária Casa de Natal. 
E você sabia que é aqui o lugar escolhido pelo Papai Noel para passar seus dias até a grande noite? Venha conhecer 
essa história. 
 
E sabe por que o Papai Noel escolhe o Casa da Montanha para transformar em sua Extraordinária Casa de Natal? 
Por que é Casa dos criadores do Natal Luz, o maior evento de natalino do mundo. E é na nossa casa mágica que o 



Bom Velhinho conta com ajuda dos mesmos ajudantes que criaram os mais lindos shows do Natal Luz de Gramado 
até hoje. 
 
2° dia - Hotel Casa da Montanha 
Um show de café da manhã. 
 
Na Extraordinária Casa de Natal, cada  novo dia inicia de uma maneira ainda mais mágica e encantadora. 
São atrações que vão transformar seu dia!  
 
Café com Noel - Terças, Sextas e Domingos - 08h30,09h30 e 10h30 de 22/10/2020 a 25/12/2020. 
Acordar na casa do Papai Noel é a certeza de encontra-lo no café da manhã. Como quem acorda em sua casa e na 
companhia de seus ajudantes, o bom velhinho canta e encanta a todos com uma apresentação musical exclusiva e 
emocionante. 
 
Os Boticários da Montanha - Quartas e Domingos - 08h30,09h30 e 10h30 de 22/10/2020 a 31/01/2021. 
 
Os Boticários da Montanha são seres mágicos e alegres que trabalham para manter o espírito do Natal vivo no 
coração das pessoas. Cada um tem uma missão e só podem ser vistos pelos humanos na época de Natal e 
encantam pessoas de todas as idades. 
 
 
3° dia - Hotel Casa da Montanha 
Um show de café da manhã. 
 
Na Extraordinária Casa de Natal, cada  novo dia inicia de uma maneira ainda mais mágica e encantadora. 
São atrações que vão transformar seu dia!  
 
A banda do Noel - Segundas e quintas - 08h30,09h30 e 10h30 de 22/10/2020 a 31/01/2021. 
Uma dupla de ajudantes do Papai Noel invade o café da manhã trazendo alegria e muita música, espalhando 
sorrisos por onde passam. É a certeza de um dia animado. 
 
Escritório do Papai Noel - Quartas, quintas e sábados - 10h as 12h// Sextas, domingos e terças - 11h as 13h de 
22/10/2020 a 25/12/020. 
Em um cenário mágico, as crianças podem levar suas cartinhas de pedidos ao Papai Noel, onde ele lerá uma a uma 
e realizará todos os pedidos. Durante a visita uma momento exclusivo para família e o momento de registrar a foto 
oficial com o bom velhinho. 
 
4° dia - Parador Casa da Montanha 
Um show de café da manhã. Na Extraordinária Casa de Natal, cada  novo dia inicia de uma maneira ainda mais 
mágica e encantadora. São atrações que vão transformar seu dia. 
 
Contos de Natal - Sextas, domingos e quartas - 21h as 22h de 22/10/2020 a 25/12/2021. 
Quem nunca sonhou em se aconchegar em uma almofada fofinha e ouvir uma história de Natal contada pelo 
próprio Papai Noel? Prepare seu pijama, aqui este sonho se tornará realidade! Em noites especiais a magia e a 
imaginação ganharão vida através dos Contos de Natal, onde o Bom Velhinho reúne crianças de todas as idades 
para, antes de dormir, contar suas fantásticas histórias de Natal. 
 
5° dia - Hotel Casa da Montanha > Porto Alegre 
Café da manhã no hotel e check-out. 

 
 



 
 

  INCLUI 
 

04 noites de hospedagem em Gramado no hotel Casa da Montanha  com café da manhã incluso; 
Traslado privativo Aeroporto Poa > Hotel Casa da Montanha >  Aeroporto; 
Kit personalizado Just tur. 
 
Tarifa não inclui: 
Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 
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; 
Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
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 & CONDIÇÕES 
 

  ★★★★ 

Single* Duplo* 

BRL 4.630,00 BRL 2.316,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Gramado - Hotel Casa da Montanha (Apartamento luxo)  
 

 

  ★★★★ 

Single* Duplo* Triplo* Quádruplo  

BRL 8.198,00 BRL 4.100,00 BRL 3.073,00 BRL 2.559,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 



       

Gramado - Hotel Casa da Montanha (Suite Junior)  
 
CONDIÇÕES:  
Validade: 25/12/2020, tarifa flutuante; 
Crianças: 01 chd até 12 anos é free; 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa não reembolsável. 
 
Notas importantes:  
**Benefícios não são válidos para o mês de dezembro; 
Traslados: crianças de 0 a 05 anos completos viajando colo são cortesia 

 

 
 

  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 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 

  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 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. 

 

 


