
Não importa o eveNto. 
aqui, todos se seNtem 
coNvidados especiais.

www.lajedepedra.com.br



ViVa momentos especiais em 
um lugar onde cada detalhe 
é acolhedor 

Em plena Serra Gaúcha, a apenas 10 minutos de Gramado, na 

cidade de Canela, está o Laje de Pedra: um resort planejado 

para quem deseja fugir do ritmo das grandes cidades, com uma 

programação que agrada a toda a família. Aproveite o clima 

ameno e o ar puro, desfrutando da natureza em uma área verde 

de 6 hectares que inclui um bosque de araucárias preservado. 

A localização e a estrutura do resort valorizam a experiência 

do modo de vida serrano, presente em vários aspectos: na 

gastronomia, nas vinícolas, nos cafés coloniais, nos vários parques 

naturais e nos festivais tradicionais da região.

O resort Laje de Pedra oferece uma estrutura completa e diversificada, com capacidade para atender todos os 

tipos de eventos: corporativos, sociais, exposições, mostras, workshops e festas. Aqui, sua empresa encontrará 

agilidade, segurança e conforto em todos os detalhes, com benefícios exclusivos.

- Espaços amplos, aconchegantes e adaptáveis ao tamanho e perfil do evento.

- Salas modulares, restaurantes e auditórios integrados a um hotel de padrão internacional, localizado na 

exuberante Serra Gaúcha.

- Acesso fácil e rápido a dezenas de parques e outros pontos turísticos, proporcionando a seus convidados um 

saudável contato com a natureza.

- Tudo isso a pouca distância do aeroporto de Porto Alegre (RS), um dos mais importantes do País.

Aceite nosso convite e faça do seu evento uma ocasião ainda mais especial.

Entre em contato com a nossa Central de Atendimento e solicite mais informações. 

estrutura completa, com beNefícios 
que você só eNcoNtra aqui.
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Com experiência reconhecida no setor, a JIAH administra hotéis exclusivos em duas das 

mais importantes regiões turísticas do país: a Serra Gaúcha e Jurerê Internacional, em 

Florianópolis. Conheça nossos hotéis e deixe que eles falem por nós.

www.jiah.com.br

Informações e reservas:

0800 644 3311
www.lajedepedra.com.br
reservas@jiah.com.br


