
 Serra   
 Gaúcha 



 Tour Panorâmico de 

Jardineira  
Gramado 

 

Duração: 1h45min 
Inclui: Transporte Panorâmico 
Saídas diárias 
10h30min | 14h | 16h 
Valor: R$ 20,00 por pessoa 
*Criança de 4 a 8 anos - 50% do valor 

Um passeio que há mais de 16 
anos apresenta Gramado a 
turistas de todo o Brasil, dando 
dicas de como aproveitar ao 
máximo a estadia na região.  
Conheça os principais pontos 
turísticos do centro da cidade, a 
história, a arquitetura  e as 
belezas naturais a bordo de um 
charmoso veículo - A Jardineira - 
que torna o trajeto ainda mais 
interessante. Este é o único tour 
que não  buscamos no hotel, pois 
a Jardineira tem uma estação, de 
onde sai e retorna dos passeios, 
bem no centro da cidade.  

Percorre 16 km em Gramado, entre o centro e 
principais bairros, com parada de 30 minutos no Lago 
Negro e  para fotos no Pórtico de entrada. 



Tour Panorâmico 
de Jardineira – 

Nova Petrópolis  

Inclui: Transporte panorâmico 

Frequência: de terça a domingo às 
10h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16h 

Um encantador passeio que 
apresenta Nova Petrópolis aos 
turistas de todo Brasil, dando dicas 
de como aproveitar ao máximo a 
estadia na região.  

Cidade tipicamente alemã, este 
passeio percorre a cidade de Nova 
Petrópolis, entre o centro e os 
principais bairros, mostrando a 
história e a cultura tipicamente 
alemã. 

Duração: aproximadamente 40 minutos 
A Jardineira tem uma estação, de onde sai e retorna 
dos passeios, bem no centro da cidade, não buscamos 
no hotel. 
Valor: R$ 16,00  por pessoa 
 



Tour Gramado e  
Canela 

 
Inspirado nas pequenas cidades 
europeias, Gramado e Canela 
têm um charme todo especial. O 
tour visita 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). 

Duração: 1 dia. 
Inclui: Transporte e acompanhamento de guia (almoço e 
ingressos nas atrações não inclusos). 
Dias: Terças, Sextas e Domingos. 
Valor: R$ 59,00  por pessoa 



 
Com inspiração no ônibus 
turísticos europeus, traz 
para a região uma nova 
experiência. Conhecendo 
os principais atrativos 
turísticos de Canela e 
Gramado.  

Ticket 
Bustour 

Inclui: Ticket para um dia de uso do 
Bustour, não buscamos no hotel. 
Frequência: Saídas diárias. 
Valor: R$ 59,00 por pessoa 

Além de ter uma 
belíssima visão 
panorâmica do ônibus de 
dois andares, são mais 
30 pontos de parada, 
podendo subir e descer 
quantas vezes quiser, de 
acordo com os horários 
disponíveis, deixando o 
passeio com o seu jeito.  

O cliente do Bustour 
também pode visitar os 
pontos turísticos das 
rotas com ótimos 
descontos e vantagens, 
além de receber 
informações culturais e 
históricas por áudio em 
Português, Inglês e 
Espanhol. 



Tour Nova 
Petrópolis e 

Compras 

 
 

Um passeio à cidade de Nova 
Petrópolis, local onde a 
colonização alemã é marcante 
e preservada por seus 
moradores e comerciantes. 
Além da gastronomia e 
arquitetura, os parques e 
atrativos remetem a 
pequenos vilarejos do interior 
da Alemanha.  

 Locais visitados: Parque 
Esculturas Pedras do Silêncio, 
Parque Aldeia do Imigrante, 
Labirinto Verde, Praça das 
Flores,e ainda conheceremos 
lojas de produtos típicos da 
região, como queijos e vinhos, 
malhas, couros e chocolate. 
 
 

Duração: o dia todo. 
*Não inclui ingresso do parque, não inclui refeição. 
Valor: R$ 59,00 por pessoa 
*Criança de 6 à 10 anos - 50% do valor 



Tour Uva e 
Vinho com 

Maria Fumaça 
e almoço 

 

Locais visitados: Vinícola Miolo – 
Vale dos Vinhedos, Vinícola 
Zanrosso, panorâmico por Caxias 
do Sul, passeio de Trem Maria 
Fumaça, almoço incluso –  Bento 
Gonçalves 

Na visita às cidades serranas 
de Caxias do Sul, Bento 
Gonçalves, Garibaldi e Carlos 
Barbosa, você vai conhecer a 
história dos colonizadores 
italianos, sua arquitetura, 
hábitos e costumes. Passeio 
de trem Maria Fumaça com 
apresentações, degustação e 
muita diversão. 

 
 

Duração: o dia todo 
Inclui: Transporte, Ingresso Trem Maria Fumaça, almoço e 
acompanhamento de guia. 
* Não inclui: Taxas de visitação a vinícola Miolo 
Valor adulto : R$ 199,00 por pessoa 
*Crianças de 06 a 10 anos R$ 169,00 



Tour Gran 
Reserva 

 
Um passeio cultural 
para apreciadores de 
bons vinhos e 
espumantes. Visita 
algumas das principais 
vinícolas da região de 
do Vale dos Vinhedos  

• Vinícola Casa 
Valduga com visita e 
degustação 

• Vinícola Torcello com 
visita e degustação 

• Queijaria Valbreta 

Inclui: Transporte e 
acompanhamento de 
guia 

(Não inclui almoço, Não inclui taxas de visitação nas 
vinícolas) 
(Valor atual visita Casa Valduga - R$ 40,00, ganha uma 
taça de cristal / Vinícola Torcello - R$ 10,00) 
Frequência: terças, sextas e domingos 
Valor: R$ 129,00 por pessoa 



Tour Cervejarias da 
Serra 

 Neste passeio, você irá mergulhar no 
universo da cerveja artesanal. As visitas 
e degustações são guiadas por mestres 
cervejeiros, que contam todo o processo 
de fabricação e curiosidades de cada 
cervejaria 

Cervejaria Edelbrau (Nova Petrópolis) 

Rasen Bier (Gramado) 

Cervejaria do Farol (Canela) 

Duração: Aproximadamente 4h. 

Inclui: Transporte até as cervejarias e 
acompanhamento de guia (refeições e 
taxas de visita e degustação não 
inclusas) 
 

Frequência: Quartas (tarde) e Sábados 
(manhã) 

Valor: R$ 109,00 por pessoa 

 



Tour  
Canyon 

Itaimbezinho 
 Conheça o 2º maior 

canyon da América Latina 
conosco, situado na cidade 
de Cambará do Sul, através 
de uma caminhada 
ecológica em duas trilhas 
planas, num cenário de 
natureza exuberante, com 
raras espécies de 
vegetação nativa, animais 
silvestres, riachos, 
cachoeiras e paredes de 
pedra de dimensões 
impressionantes. 
Duração: o dia todo. 
*Não inclui ingresso do 
parque. 
*Não inclui refeição. 

 
Importante: Não há restaurante ou lanchonete no parque, na ida paramos 
no Café Taínhas para compra de água e lanche. Aconselhamos o uso de 
roupas leves, tênis e protetor solar. 
Frequência: terças, quintas e sábados . (Dependendo das condições 
climáticas) 
Valor: R$ 129,00 por pessoa 

 



Tour Linha 
Bella 

 
Passeio pela Linha 
Bonita e Mato 
Queimado, 
localizadas no interior 
de Gramado. Um 
encontro com os 
descendentes dos 
imigrantes que 
colonizaram a nossa 
cidade, terminando 
em um típico almoço 
no interior. 

Neste passeio visitamos: 
Vinícola Masotti, Moinho Cavichion 
Casarão de Vitienzo Marcon 
Ervateira da Família Marcon  
Cantina Linha Bella almoço típico italiano. 

Duração: aproximadamente 6h 
Inclui: Transporte, almoço e taxas de visitas  
Frequência: Segundas, quartas e sextas. 
Valor: R$ 149,00 por pessoa 



 Tour Raízes 
Coloniais de 

Gramado 

 Passeio pela Linha Nova e 
Linha Bonita, localizadas 
no interior de Gramado. 

Neste passeio visitamos: 

Casa Centenária, a Fábrica 
de  

Ervateira da Família 
Marcon  

Moinho Cavichion 

Museu Rural Fiorezze   

Degustação de produtos 
coloniais e frutas da 
estação oferecidas pela 
Dona Zulmira.  

Duração: aproximadamente 6h 
Inclui: Transporte, acompanhamento de guia, ingressos e 
degustação. 
 
Frequência: Terças e quintas-feiras. 
Valor: R$ 129,00 por pessoa. 



Snowland 

 

Valores : Adulto R$ 129,00 
Crianças  de 4 à 11 anos R$ 99,00 
Acima de 60 anos R$ 109,00 
(Valores podem sofrer alterações mediante ao período/feriado) 
 
Importante: Crianças de 0 a 4 anos, por questões de segurança, 
não podem ter acesso à área de neve.  
 

Passeio  para conhecer o 
primeiro parque de neve 
indoor das Américas. Na área 
de neve o visitante pode 
realizar atividades como esqui, 
snowboard e tubing. Dentro 
do parque também há um 
charmoso vilarejo alpino que 
conta com área de 
alimentação e diversas lojas. 
Patinação no gelo, Cinema 7 D,  
roupas e botas para a neve 
estão inclusas no valor.  
Frequência: diária 
 
*Não inclui: Esqui e 
Snowboard e a locação de 
equipamentos para esta 
atividade; Aula de Esqui e 
Snowboard ; Aula de 
Patinação no gelo; Locação de 
armário. 
 



Voo 
Panorâmico 

 

O passeio continua sobrevoando o Centro de Canela enquanto 
segue para a maior atração desta pequena e cidade do Rio 
Grande do Sul: a Cascata do Caracol. Os passageiros tem a 
chance de ver mais de perto este ponto turístico, assim como o 
mirante e os bondinhos aéreos. 

 
Esse passeio é para quem 
gosta de apreciar tanto 
paisagens naturais como 
urbanas. A bordo do 
helicóptero, até 4 
passageiros poderão 
vibrar acima da 
nacionalmente conhecida 
Catedral de Pedra, ainda 
mais bonita vista por 
quem está pertinho do 
céu. 

Valor R$318,00 por pessoa 
Até dois anos cortesia, acompanhado de dois adultos. 
Mínimo 4 pessoas. 
Saída : todos os dias. 



Parque Terra 
Mágica 
Florybal 

 

Atrações não inclusas: Cinema 7D; Voo do Pterodátilo; Parquinho Up (nova atração do parque) 
Horário de Funcionamento do Parque: Diariamente das 9 h as 17h30min  -Inclusive Domingos e Feriados 
Valor por pessoa : Adulto R$ 48,00 
Crianças  de 4 à 12 anos e melhor idade  R$ 30,00 

 

Os visitantes são recebidos pelo 
Gigante Semeador que carrega o 
Mundo Florybal no ombro no 
intuito de protegê-lo, de 
evidenciá-lo e de oferecê-lo aos 
que entrarem nesse universo de 
magia. 
 Na mão esquerda está a semente do bem, semente do cacau que nos remete ao chocolate, e que 
simbolicamente está sendo jogada à terra para que cada um dos visitantes colha sempre muita alegria, 
paz e diversão. 
Em cada trilha surgem fascinantes caminhos pelas histórias do mundo como o Território dos Dinossauros, 
repleto de surpresas, o espaço dos primatas, a Aldeia dos Índios, os felinos que se movimentam e emitem 
sons, os mamutes... os duendes, os feiticeiros, o Santuário e trilhas. Tudo isso com som ambiente, com 
barulho das águas das cascatas sustentáveis e com aromas invadindo os ambientes. 



Passaporte Dreams 
com 5 Museus  

 

Harley Motor Show: O Harley Motor Show é o 
primeiro espaço temático em toda a América 
Latina inteiramente dedicado aos apaixonados 
pelas motos Harley Davidson. Apresenta mais de 
20 motos Harley Davidson incrivelmente 
restauradas, abrangendo quase um século de 
verdadeiras preciosidades até os mais modernos 
e atuais modelos. 

Museu do Automóvel - Hollywood Dream Cars: A 
mais linda exposição de carros antigos do Brasil. 
Nela pode-se sentir e viver o clima da emoção e 
nostalgia do glamour de Hollywood, dos anos 
dourados das décadas de 50 e 60, além de 
conhecer maravilhosas motos antigas, das mais 
famosas marcas, restauradas em grau de 
perfeição. 

Museu de Cera Dreamland:  Bonecos de cera de 
personalidades mundiais são destaques em 
dezessete cenários diferentes, visando 
reconstruir ambientes completos de grandes 
sucessos do cinema e lugares apaixonantes, com 
muito mistério, paixão e humor. 

Salão Super Carros: Pode-se admirar de perto máquinas 
super esportivas e dirigir dezenas das marcas mais 
desejadas do mundo. Mais de 30 Super Carros expostos 
e mais de 12 disponíveis para teste drive, simuladores e 
muito mais. 
Parque Vale dos Dinossauros: Numa área que relembra 
Jurassic Parque, cercada da mata nativa com dezenas de 
réplicas perfeitas dos dinossauros com animação 
eletrônica de movimentos, que levam ao período 
jurássico do planeta. 
Não inclui: Fotos dos participantes nas atrações, 
transporte e passeio (na direção ou na carona)  
Valor R$ 99,00 por pessoa 



Show 
Bellepoque 

Unindo o burlesco ao cabaré, Bellepoque é um espetáculo 
divertido, sensual e performático que você jamais 
esquecerá!  

* Importante: Classificação maior de 18 anos.  

Duração: 2 horas 

Dias: Sobre consulta. 

Valor : Sobre consulta. 

A vida alternativa de artistas de 
cabaré contada de forma 
divertida e criativa, 
transcendendo épocas através da 
música, da dança, do teatro e de 
técnicas circenses, com 
impressionantes performances 
que levarão o espectador a uma 
jornada pelo universo da 
sensualidade. Espetáculo 
contemporâneo que une arte, 
glamour e que traduz a beleza 
humana numa versão sedutora 
da vida, onde o aspecto lúdico e 
o enigmático eletrizam os 
sentidos. O show acontece na 
Sociedade Recreio Gramadense, 
em Gramado.  



Show 
Korvatunturi 

 

Dias: verificar grade de programação disponibilizada pelo espetáculo.  

Valor: Ingresso setor amarelo - R$ 90,00 por pessoa 

Ingresso setor azul  - R$ 120,00 por pessoa  

Transporte ida e volta –  R$ 45,00 por pessoa 

Um show mágico e sensorial sobre uma 
história cativante que mostrará os 
verdadeiros valores da vida. Uma 
explosiva fusão de teatro, danças 
técnicas circenses e cenários virtuais 
revelam um espetáculo emocionante, 
para todas as idades. Com duração de 60 
minutos, o show acontece no Centro de 
Eventos da FAURGS (Rua São Pedro, 663 
- Centro) em Gramado. Venha se 
encantar com este belo espetáculo! 
Duração: aproximadamente 1 hora.  



Noite 
Alemã 

 

Jantar com o melhor da culinária alemã, acompanhada de um completo café 
colonial no Restaurante Torquês em Nova Petrópolis. Além de apresentação 
de grupos folclóricos com danças e músicas típicas. 
Inclui: transporte, acompanhamento de guia e jantar. (Não incluiu bebidas) 
Saídas: Sextas-feiras 
Valor: R$ 139,00 (por pessoa) 
 



Noite 
Gaúcha 

 

Um jantar na Churrascaria Garfo e Bombacha vai mostrar toda a tradicional 
qualidade da nossa carne do famoso churrasco Gaúcho. Logo ao entrar na 
recepção do restaurante você degustará  a bebida típica do gaúcho, o chimarrão, e 
os já conhecidos aperitivos da casa. Após o jantar,  um show de dança 
tradicionalista com um dos melhores grupos folclóricos do estado. 

Inclui: transporte, acompanhamento de guia e jantar. (Não incluiu bebidas) 

Frequência: às terças, quintas e sábados. 

Valor: R$ 155,00 por pessoa 



• Transfer IN (Aeroporto Porto Alegre/Gramado ou Canela) 

• Tour Gran Reserva 

• Tour Panorâmico de Jardineira Gramado 

• Transfer OUT (Gramado ou Canela/Aeroporto Porto Alegre) 

 

 

Pacote 
Jardineira 
Cultural 

Não inclui refeições, ingressos e taxas de visitas 
Valor: a partir de R$ 303,00 por pessoa ( valor mediante a período da viagem). 



Pacote 
Jardineira 

Básico 

• Transfer IN (Aeroporto Porto Alegre/Gramado ou Canela) 

• Tour Panorâmico de Jardineira Gramado 

• Transfer OUT (Gramado ou Canela/Aeroporto Porto Alegre) 

 

 
Valores:  a partir de R$180,00 por pessoa (valor mediante a período da viagem). 



Pacote 
Jardineira 
Aventura 

 

• Transfer IN (Aeroporto Porto Alegre/Gramado ou Canela) 

• Tour Itaimbezinho 

• Ticket Bustour (percorre Gramado e Canela) 

• Transfer OUT (Gramado ou Canela/Aeroporto Porto Alegre) 

 

Não inclui: refeições, ingressos e taxas de visitas 

Valor : a partir de R$ 357,00 por pessoa ( valor mediante a período da viagem). 

 



Pacote 
Jardineira 

Tradicional 
 

 

• Transfer IN (Aeroporto Porto Alegre/Gramado ou Canela) 

• Tour Uva e Vinho c/almoço 

• Tour Panorâmico de Jardineira Gramado 

• Transfer OUT (Gramado ou Canela/Aeroporto Porto Alegre) 

 
*Não inclui: Trem Maria Fumaça (opcional por R$ 99,00), e taxa de visitação a 
Vinícola Miolo. 

Valor : a partir de R$ 275,00 por pessoa( valor mediante a período da viagem). 

 


