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Passeio nos Caminhos de Pedra (Duração 3:30h)
A história de um povo contada em forma de arquitetura,
paisagens e costumes. Patrimônio Histórico do Rio Grande do
Sul, o roteiro resgata o passado em busca da valorização e
preservação dos costumes dos imigrantes italianos que
povoaram a região...
R$85,00 por pessoa. *Mínimo de 2 pessoas para a realização.

Passeio no Vale dos Vinhedos (Duração 3:30h)
Tudo acontece nas próprias vinícolas, que abrem suas portas, na
zona rural, para leigos ou especialistas no tema da enofilia,
Numa conversa o visitante descobre que bouquet, não é flor no
plural, mas a sensação olfativa que um vinho mais complexo
deixa no ar.
R$85,00 por pessoa.
*Mínimo de 2 pessoas para a
realização.

Compras no Vale Dos Vinhedos (Duração 4:00h)
Roteiro especial,contemplando vista a vinícola Miolo com Mini
Curso de degustação, após, Delicatessen Casa de Madeira,
Parque Vivatto e Couros do Vale, onde será possível fazer
compras de produtos tais como: artefatos e moda couro,tricot,
vinho, cristais, artesanatos, cosméticos, obras de arte muito mais
R$85,00 por pessoa.
*Mínimo de 2 pessoas para a
realização.

Passeio de trem Maria Fumaça (Duração 3:30h)
A animada viagem de duas horas leva à cidade de Carlos
Barbosa, com parada em Garibaldi, são diversas atrações e
surpresas que acontecem ao longo do percurso de 23
quilômetros, grupos folclóricos percorrem os vagões cantando e
dançando músicas típicas.
Consulte a agência sobre disponibilidade valores e horários.

Passeio em Gramado e Canela (Duração 10:00h)
Chegar em Gramado e não ficar impressionado é impossível, a
cidade e tão característica na arquitetura enxaimel, que qualquer
pessoa se pergunta se está mesmo no Brasil.
A cada passo, nesse pedacinho da Europa, é possível sentir a
natureza, visualizar a originalidade do povo e se encantar.
R$125,00 pessoa. *Mínimo de 04 pessoas para a realização.
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*Como Acontece o Natal Luz no período do evento, existe a possibilidade de ser realizado
entre os períodos tarde e noite.
*Condições para realização dos passeios:
-Não estão inclusos ingressos, taxas e refeições.
-Uma criança até 6 anos acompanhada de dois adultos, não paga.
-No passeio de trem crianças até 5 anos no colo dos pais não paga.
-Os valores podem variar até a data do evento.

