Serra Gaúcha c/ Beto Carrero
10 dias / 07 Diárias / 08 Refeições
1º DIA - BELO HORIZONTE/CAMBORIÚ
Partida ás 14:00 H do terminal Turístico Turístico JK, em viagem através da rodovia BR381
(Fernão Dias) passando por cidades importantes de Minas Gerais e São Paulo. Viagem noturna.
2º DIA – CAMBORIÚ
Chegada e hospedagem prevista para a manhã. Tarde livre para os primeiros contatos com a bela
“Copacabana Catarinense ”. Sugerimos passeio opcional ao UNIPRAIAS. JANTAR no hotel.
Noite livre.
3º DIA –CAMBORIÚ/ BETO CARRERO/ CAMBORIÚ
Após o café da manhã, dia de muita adrenalina no Beto Carrero World, considerado o maior
parque multemático do mundo – com seus inúmeros brinquedos de última geração e seus muitos
shows . Retorno ao hotel. JANTAR. Noite livre.
4ºDIA –CAMBORIÚ/GRAMADO
Partida após o café da manhã com destino a Gramado, passando por importantes cidades do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. ALMOÇO em viagem. Chegada e hospedagem
previstas para o inicio da noite. Noite livre.
5º DIA – GRAMADO/CANELA/GRAMADO
Após o café da manhã, passeio de dia inteiro visitando Canela e sua Igreja de Pedra ( N.Sra. de
Lourdes ), o Parque do Caracol e sua espetacular Cascata. Prosseguindo, visita ao Lago Negro,
Mini-Mundo e Parque Knorr, com sua Vila do Papai Noel, em Gramado. Tempo livre para
compras do delicioso chocolate caseiro, malhas e do mais belo artesanato serrano. ALMOÇO ou
JANTAR. Noite livre.
6ºDIA – GRAMADO/CAXIAS DO SUL/ BENTO GONÇALVES/GRAMADO
Partida após o café da manhã, com destino a região da Uva. No percurso visita a cidade de Caxias
do Sul com sua Igreja de São Peregrino onde se encontra a obra-prima do pintor italiano Aldo
Locatelli, representada por maravilhosos afrescos representando a Via Sacra e ainda a réplica da
Pietá. ALMOÇO, seguido de visita a Bento Gonçalves, a “Capital do Vinho” como é
conhecida.Logo após visita á cidade de Carlos Barbosa com o varejo da fabrica da Tramontina.
Retorno ao hotel. Noite livre. Sugerimos um delicioso Café Colonial.
7º DIA – GRAMADO/CURITIBA
Após o café da manhã, saída para Curitiba, ALMOÇO em viagem. Chegada e hospedagem
previstas para o final da tarde. Noite livre..
8º DIA – CURITIBA
Manhã livre. À tarde, tour visitando os principais pontos turísticos desta bela capital paranaense a “Cidade Sorriso”. Visita à Ópera de Arame, Jardim Botânico, Centro Cívico, entre outros. À
noite, JANTAR festivo em restaurante típico italiano no Bairro de Santa Felicidade – o maior
centro gastronômico da América do Sul.
9º DIA – CURITIBA/BELO HORIZONTE
Manhã livre. ALMOÇO, seguido de viagem de retorno.
10º DIA – BELO HORIZONTE
Chegada e desembarque previstos para a manhã, no mesmo local de partida.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
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