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GRAMADO
E CANELA
GUIA COMPLETO

Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

HOTÉIS
SELECIONADOS

FOTO: SECRETARIA DE TURISMO DE GRAMADO

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções
têm ótimo custo/benefício e são
sempre monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

CARTÃO CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.
CVC 24h: 3003 2977

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
LAGO JOAQUINA RITA BIER , EM GRAMADO
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LOCALIZE-SE
NO MAPA
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PREPARE
SUA VIAGEM

AV. BORGES DE MEDEIROS, EM GRAMADO
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COMBOS
DE PASSEIOS
DICAS DE
ROTEIROS

CATEDRAL DE PEDRA, EM CANELA

ATRAÇÕES
PARA IR ALÉM
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HOTÉIS
A SELEÇÃO
DA CVC
GRAMADO
E CANELA
COMBINAM COM...

VOCÊ VAI PRECISAR apenas do
RG e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar em um
avião rumo a Porto Alegre, onde
fica o aeroporto mais próximo a
Gramado. O mesmo documento
vale para fazer check-in nos hotéis.

PREPARE
SUA
VIAGEM
FOTO: SHUTTERSTOCK

NÃO PRECISA tomar
nenhuma vacina para viajar a
Gramado e Canela.

REPRESA NO PARQUE ESTADUAL DO CARACOL, EM CANELA

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em
Gramado é 220 volts.

OLHE O RELÓGIO
Gramado segue o
horário de Brasília.

OS TERMÔMETROS MARCAM
temperaturas bem baixas no
inverno, ideais para curtir a
Serra Gaúcha. As temperaturas
já começam a cair em março.
Em julho e agosto, podem
ficar abaixo de 0 oC à noite,
dificilmente ultrapassando os
20 oC durante o dia. A presença
de neve é rara, mas pode
acontecer. No verão, chega a
fazer 38 oC. O tempo na Serra
Gaúcha muda constante e
repentinamente ao longo do
dia, podendo incluir cerração
(neblina) em alguns períodos.

VOU DE AVIÃO O Aeroporto
Internacional de Porto Alegre Salgado Filho está a 120 km de
Gramado. O trajeto de Porto Alegre a
Gramado pode ser feito com transfer
ou carro alugado. Ambos os serviços
são oferecidos pela CVC.
Tempo de voo desde...
• Florianópolis: 1h
• Curitiba: 1h15
• São Paulo: 1h30
• Rio de Janeiro: 2h
• Brasília: 2h30
• Belo Horizonte: 3h15
• Maceió: 5h
• Salvador: 6h

VOU DE CARRO Você pode alugar um carro na CVC para explorar Gramado e
Canela. Neste caso, é preciso apresentar Carteira Nacional de Habilitação válida.
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LOCALIZE-SE
BENTO GONÇALVES

As atrações turísticas se concentram
ao redor da Av. Borges de Medeiros, a
principal de Gramado, e se espalham
também pela vizinha Canela, acessada
pela Av. das Hortênsias. Além de
endereços na zona rural, há ainda
algumas esticadas até cidades um
pouco mais distantes. Veja as distâncias
a partir do centro de Gramado.

GARIBALDI
CANELA

CARLOS BARBOSA
NOVA PETRÓPOLIS

PASSEIOS NOS
ARREDORES

PORTO ALEGRE

PONTO DE
PARTIDA PARA
AS DISTÂNCIAS
AEROPORTO
MAIS PRÓXIMO

DE GRAMADO PARA:
Canela
Nova Petrópolis
Carlos Barbosa
Garibaldi
Bento Gonçalves
Porto Alegre

GRAMADO

9 km
35 km
107km
110 km
120 km
125 km
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GRAMADO
E CANELA

SERRA GAÚCHA COM
TOQUE EUROPEU

Paisagens exuberantes de vales, vinhedos, montanhas e cachoeiras fazem
da Serra Gaúcha um dos destinos turísticos mais charmosos do Brasil.
As cidades de Gramado e Canela, no coração da região, preservam os traços
da colonização germânica e italiana na arquitetura e na gastronomia.
Ambas são muito festejadas no inverno, com seu friozinho gostoso,
mas têm atrações, eventos e festivais para curtir o ano inteiro.
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PÓRTICO DE GRAMADO
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CASCATA DO CARACOL, EM CANELA

FOTO: RENATO SOARES - MTUR

TOUR GRAMADO
E CANELA

Você visita as principais atrações
da região. Em Gramado, vai
à fábrica e à loja da Prawer
Chocolates, ao Lago Negro, ao
Museu de Cera, ao Dreams Motor
Show e ao Geo Museu. Em Canela,
conhece o Mundo a Vapor e
passeia nos Bondinhos Aéreos
para avistar a Cascata do Caracol.
Os ingressos às atrações visitadas
são adquiridos na hora. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 7 horas.

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC incluem
atrações dentro e fora das
cidades e podem ser privativos
ou em grupo, à sua escolha,
sempre com conforto, segurança
e assistência da nossa equipe.
DIRIJA O PORSCHE CAYMAN

É eletrizante dirigir, você mesmo, um
Porsche Cayman ao longo de um trecho
de estrada, na companhia de um instrutor
e toda a segurança. Programa imperdível
para quem curte carrões. Inclui: passeio
de Porsche. Duração: 15 min.

TERRA MÁGICA
FLORYBAL

FOTO: SERGIO KAMINSKI

Este divertido parque temático de
Canela tem mil esculturas e mais
de 40 atrações, como o Território
dos Dinossauros, com réplicas
perfeitas dos grandes répteis, que
se movem e emitem sons. Você
curte ainda o Cinema 7D, que o
transporta para uma nova realidade
com neve, frio e chuva; o teleférico
Voo do Pterodáctilo, que simula as
asas de um dinossauro voador; e a
Minifazenda de Cacau, que resgata
a história do chocolate.
Inclui: ingresso para o parque.
Duração: livre.

PARQUE TERRA MÁGICA FLORYBAL, EM CANELA
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PASSEIOS

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

NOITE GAÚCHA

Na CVC, você escolhe como
deseja passear. Pode contratar
passeios em grupo, em vans ou
ônibus, ou privativos, em veículos
individuais e motoristas-guias.
Também pode alugar um carro
para explorar a região do seu jeito.

Na Churrascaria Garfo e Bombacha, em
Canela, o churrasco de costela assada
na vala é acompanhado de um show
de danças típicas e um baile. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel, guia e
jantar (sem bebidas inclusas).
Duração: 4h30.

SNOWLAND, EM GRAMADO

SNOWLAND

A neve é quase de verdade neste
parque temático em Gramado, com
temperatura de -5 °C (até no verão!).
Em uma área coberta e climatizada,
com máquinas que produzem neve,
há mais de 15 atrações imperdíveis,
como pista de esqui na montanha,
patinação no gelo e parquinho
infantil. É possível até contratar
aulas de esqui ou snowboard, além
de se divertir no tubing, modalidade
que consiste em deslizar na neve
em cima de uma boia. O parque
conta ainda com o Vilarejo Alpino,
onde ficam lojas e praça de
alimentação. Inclui: transporte de
ida e volta para o parque e guia.
Duração: dia inteiro.

CASTELINHO CARACOL, EM CANELA

TOUR ESPECIAL CANELA

Este passeio tem paisagens
inesquecíveis, uma pequena dose de
aventura e a oportunidade de estar em
contato com a natureza. Você visita
o Castelinho do Caracol, a Catedral
de Pedra, o Alpen Park e o Skyglass
(ingressos pagos à parte). Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: dia inteiro.

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular,
com outras pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada,
pronta para te ajudar.

FOTOS: RENATO SOARES - MTUR
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PASSEIOS

RAÍZES COLONIAIS

O passeio à Linha Nova e à Linha
Bonita, na área rural de Gramado,
inclui visitas ao Moinho Cavichion,
que produz farinha de milho como
antigamente; à Casa Centenária,
construída em madeira sobre um
porão de pedras; à Fábrica Marcon,
onde você observa o processo
artesanal de fabricação da erva-mate; ao Museu Fioreze, com
relíquias dos imigrantes; e à Família
Foss, onde é servido um café
colonial. Os ingressos são pagos à
parte. Inclui: transporte ida e volta
ao hotel e guia. Duração: 4 horas.

MOINHO CAVICHION, PARADA DO TOUR RAÍZES COLONIAIS, EM GRAMADO

PRODUÇÃO DE VIDRO NA LOJA CRISTAIS DE GRAMADO

PASSEIO DE COMPRAS

Este dia totalmente dedicado às
compras inclui visita às lojas Tomasini
Tricot, Artesanato Noel, Casa da Pele
Cema (de artigos de couro), Sapatus
(de calçados), Fragram (de perfumes)
e Cristais de Gramado. E você ainda
conhece o museu Super Carros. Este
passeio é cortesia para todos os
clientes CVC. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel, guia e ingresso para o
Super Carros. Duração: 8 horas.

JANTAR ITALIANO

NOITE ITALIANA

É ainda mais gostoso saborear um jantar típico italiano enquanto você assiste a um
espetáculo sobre a história de uma família de colonos, com muita música, dança e
diversão. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel, guia, jantar (sem bebidas inclusas)
e show. Duração: 4 horas.
FOTOS: CLEITON THIELE
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PASSEIOS
WINE TOUR

Você visita duas das mais famosas e
tradicionais vinícolas da cidade de Bento
Gonçalves, a 120 km de Gramado: a
Miolo, inaugurada em 1897, e a Casa
Valduga, pioneira na região, em atividade
desde 1875. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel, guia e degustação de
vinhos nas vinícolas visitadas. Duração:
dia inteiro.

PARQUE TEMÁTICO EPOPEIA ITALIANA, EM BENTO GONÇALVES

FOTO: RENATO SOARES - MTUR

PASSEIO UVA E VINHO

VINHEDOS EM BENTO GONÇALVES

NOITE ALEMÃ
EM NOVA PETRÓPOLIS

Esta noite mostra toda a descontração de
uma festa alemã, com show de música e
danças típicas. O café colonial tem mais
de 130 variedades de delícias. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel, guia
e café colonial (sem bebidas inclusas).
Duração: 4h.

O Parque Epopeia Italiana, em Bento
Gonçalves, revela a história da imigração
italiana com uma peça teatral que
percorre cenários temáticos. Na Vinícola
Aurora, você conhece as etapas de
produção de vinhos, sucos e espumantes,
com direito a degustação. E o passeio
de Maria Fumaça vai até Carlos Barbosa,
incluindo parada na estação de Garibaldi,
degustações de vinhos e shows gaúchos
e italianos ao longo do trajeto. Na
chegada a Carlos Barbosa, você passa
um tempo no showroom da Tramontina,
para comprar utilidades domésticas; e na
cantina Fetina de Formaio, para degustar
queijos e embutidos, além de comprar
produtos como doces e licores. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel, guia,
degustações na Vinícola Aurora e na
Fetina de Formaio, ingresso para o parque
Epopeia Italiana e passeio de Maria
Fumaça. Duração: dia inteiro.

PASSEIO A NOVA PETRÓPOLIS

Você conhece o Parque Aldeia do Imigrante, com Jardim da Cerveja e arquitetura
enxaimel (ingresso pago na hora); o Labirinto Verde da Praça das Flores, um
jardim de cercas-vivas; o Armazém da Rosa Mosqueta, com chás, geleias, óleos e
cosméticos produzidos com a flor; a loja Kukos, de relógios cucos; e o Outlet Dakota,
de sapatos. Nova Petrópolis fica a 35 km de Gramado. Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.

CURTA VÁRIOS PASSEIOS COM ECONOMIA

Nossos especialistas, disponíveis para lhe dar total assistência no destino, criaram passeios
incríveis, que podem ser parcelados e comprados em combos (veja pág. 11).
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Compre mais de um dos
passeios incríveis, vistos nas
páginas anteriores, para ter
descontos e para aproveitar
mais a viagem. Os passeios
são feitos em dias diferentes.

FOTO: SHUTTERSTOCK

COMBOS
DE PASSEIOS

SERRA GAÚCHA ESPECIAL

3 TOUR GRAMADO E CANELA
3 PASSEIO UVA E VINHO
3 TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA
NA CHEGADA E NA PARTIDA
AV. BORGES DE MEDEIROS, EM GRAMADO

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Equipe CVC
24h: coordenador
de atendimento
exclusivo no
destino

Entrada
gratuita
para ver a
exposição
Super Carros

Sala no
Aeroporto de
Porto Alegre
diariamente,
das 6h às 22h

Benefícios especiais
em alguns hotéis
para clientes
com cartão
CVC Itaú

Passeio de compras gratuito:
dia inteiro passeando pelas
mais desejadas lojas de
Gramado e Canela
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PREÇOS
ESPECIAIS
GEO Museu:
de R$30
por R$ 20
Mundo a Vapor:
de R$ 40
por R$ 36
Dreamland
Museu de Cera
e Dreams Motor
Show: de R$ 160
por R$ 45

DICAS DE ROTEIROS

4 DIAS (3 NOITES)

RUA TORTA, EM GRAMADO

FOTO: RENATO SOARES - MTUR

1º Dia: Comece passeando pelo Centro
de Gramado e visite a Rua Coberta,
a Igreja de São Pedro e a Fonte do
Amor Eterno. O almoço pode ser no
saboroso Serra Grill.
2º Dia: Faça o Tour Gramado e Canela
para conhecer as principais atrações
da região. No jantar, a dica é curtir a
gastronomia italiana do Di Paolo.
3º Dia: Divirta-se com as atrações
fantásticas do parque temático Terra
Mágica Florybal. Depois visite o centro
de Canela, com a Catedral de Pedra,
e termine o dia com um churrasco no
Espelho Gaúcho.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: SECRETARIA DE TURISMO DE GRAMADO)

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 7 a 10

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Descubra todo o legado
dos imigrantes no passeio
Raízes Coloniais. A dica para o
jantar é saborear uma carne no
badalado Toro Gramado.
7º Dia: Dedique o dia para fazer
o Passeio a Nova Petrópolis,
descobrindo a herança alemã
da Serra Gaúcha. A noite de
despedida pode ser no Galeto
Itália, com um delicio rodízio.
8º Dia: Hora de voltar para casa.

4º dia: Descubra a produção
regional de vinhos com o
Passeio Uva e Vinho, incluindo
o charmoso percurso de
Maria Fumaça.
5º dia: Pratique atividades
de neve, mesmo que seja verão,
no parque Snowland. Depois,
vale a pena se esquentar com
as delícias italianas da Forneria
di Como.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: SHUTTERSTOCK

SNOWLAND

6 DIAS (5 NOITES)

PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE, EM NOVA PETRÓPOLIS
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IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO, EM GRAMADO

A belíssima igreja de Gramado
foi construída no início do
século 20, com 78 mil pedras
basálticas em estilo romano.
Seu impressionante sino de
bronze, aço e estanho pesa mil
quilos. Av. Borges de Medeiros,
2.659, Centro, Gramado.

ATRAÇÕES

Parques temáticos, que cobrem
desde o chocolate local até carros
importados, unem-se a paisagens
naturais e formam uma agenda
perfeita para a família inteira.
RUA COBERTA

FOTO: SHUTTERSTOCK

Você curte os restaurantes e os cafés desta
rua, no coração de Gramado, em qualquer
época do ano. Mas a atração ganha ainda
mais vida em determinadas épocas. A
rua é cenário de atrações, como shows
de música, durante o Festival de Inverno.
Já no Festival de Cinema, recebe o tapete
vermelho por onde desfilam as celebridades
que chegam ao Palácio dos Festivais,
localizado bem em frente. Av. Borges de
Medeiros, 2.716, Centro, Gramado.

RUA COBERTA, EM GRAMADO
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MUNDO DE
CHOCOLATE

Dá água na boca
olhar as mais de
200 esculturas de
chocolate deste
endereço temático,
incluindo réplicas de
monumentos como a
Casa Branca e a Torre
Eiffel. Você também fica
encantado com o filme
que conta a história do
cacau e pode degustar
a guloseima à vontade.
Av. Borges de Medeiros,
2.497, Centro, Gramado.

FOTO: SECRETARIA DE TURISMO DE GRAMADO)

IGREJA MATRIZ
SÃO PEDRO

ATRAÇÕES

ALDEIA DO PAPAI NOEL, EM GRAMADO

ALDEIA DO PAPAI NOEL

FONTE DO AMOR ETERNO

Aqui os casais apaixonados deixam um
cadeado para “guardar” seu amor para
sempre. Se a simpatia dá certo, não dá
para saber, mas não custa se prevenir
durante sua visita à cidade com a
pessoa amada. Av. Borges de Medeiros,
2.659, Centro, Gramado.

FOTO: SECRETARIA DE TURISMO DE GRAMADO)

Não precisa ser Natal para o Papai
Noel encantar as crianças em
Gramado. Aberto o ano todo, o parque
temático reproduz a vila do Bom
Velhinho, com trenzinho, fábrica de
brinquedos e até renas de verdade.
R. Bela Vista, 353, Centro, Gramado.

MINI MUNDO

O mundo inteiro está reunido neste incrível parque, com 140 miniaturas de
famosas construções, como castelos europeus, estações ferroviárias, igrejas
e aeroportos, tudo 24 vezes menor do que o tamanho real. R. Horácio Cardoso,
291, Planalto, Gramado.

14

ATRAÇÕES

JARDIM DO AMOR

Inspirado nas paisagens da
região italiana da Toscana, este
jardim reúne mais de 30 cenários
superfotogênicos e cheios de
flores, casinhas de pedra, balanços
e guarda-chuvas. O jardim fica ao
lado da capela Casamento dos
Sonhos, que celebra matrimônios
no melhor estilo Las Vegas. Av. das
Hortênsias, 765, Centro, Gramado.

HOLLYWOOD DREAM CARS

Aqui você sente o glamour de Hollywood
e vive a emoção automobilística dos
Anos Dourados, entre as décadas de
1930 e 1960. Enquanto ouve músicas
de Elvis Presley, admira raridades como
um Ford Victoria conversível de 1956 e
motos restauradas. Av. das Hortênsias,
R. Vigilante, 4.151, Gramado.

SUPER CARROS

FOTO: CLEITON THIELE

Esta atração dedicada ao mundo automotor tem mais de 40 supercarros de marcas como
Lamborghini, Porsche, Ferrari e BMW, disponíveis para você mesmo dirigir ou pegar uma
carona. Tem ainda cinema 9D (em que você participa do filme, sentindo até cheiros e
pingos de água, por exemplo), simuladores, loja e bar temático. Clientes CVC têm direito
a ingresso gratuito à exposição. Av. das Hortênsias, 4.635, Gramado.

LAGO NEGRO

O lindo lago de Gramado é todo margeado por árvores provenientes da Floresta Negra,
na Alemanha – daí o nome. No verão, fica rodeado de hortênsias. É um clássico
na cidade alugar pedalinho. R. Vinte e Cinco de Junho, Casa Grande, Gramado.
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DREAMLAND
MUSEU DE CERA

FOTO: CESAR CARDOSO)

ATRAÇÕES

São tão perfeitas as réplicas
deste museu, que você tem a
sensação de estar de verdade
ao lado de personalidades
como Brad Pitt, Princesa
Diana, Bill Clinton, Elvis Presley,
Tom Hanks, Charles Chaplin
e Elton John. Tudo é feito de
cera, nos mínimos detalhes.
Cliente CVC tem desconto no
ingresso combinado com o
Dreams Motor Show. Av. das
Hortênsias, 5,507, Gramado.

FOTO: RENATO SOARES - MTUR

DREAMLAND MUSEU DE CERA, EM GRAMADO

REINO DO CHOCOLATE

A marca Caracol conta sua história
de forma interativa, com minifábrica,
esculturas feitas de chocolate e loja. Um
passeio delicioso, que realiza os fãs do
filme A Fantástica Fábrica de Chocolate.
Av. das Hortênsias, 5.382, Gramado.

DREAMS MOTOR SHOW

Fãs das motos Harley-Davidson
ficam fascinados com este
espaço em Gramado, com mais
de 20 modelos expostos, alguns
com mais de um século e outros,
bastante modernos. Cliente
CVC tem desconto no ingresso
combinado com o Dreamland
Museu de Cera. Av. das
Hortênsias, 5.507, Gramado.

REINO DO CHOCOLATE, EM GRAMADO

GEO MUSEU

FOTO: RENATO SOARES - MTUR

O inovador museu de Gramado tem
mais de 600 peças, entre minerais,
pedras preciosas e fósseis de diversos
países do mundo. Um destaque é um
geodo de ametista com quatro metros
de altura e seis toneladas. Já a lojinha
vende presentes feitos com pedras,
como colares, brincos e anéis. Cliente
CVC tem desconto no ingresso. Av. das
Hortênsias, 5.905, Gramado.
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ATRAÇÕES

LE JARDIN PARQUE
DE LAVANDA

FOTO: RENATO SOARES - MTUR

FOTO: DIVULGAÇÃO EMBRATUR

Os campos ficam floridos
de lavandas entre outubro e
dezembro, lembrando a região
francesa da Provença. A loja
vende cosméticos e outros itens
feitos com a flor, ao lado de uma
pequena cafeteria especializada
em strudel. Rodovia RS-115,
37.700, Gramado.

MUNDO A VAPOR, EM CANELA

MUNDO A VAPOR

Este parque temático de Canela lembra
a época em que as indústrias utilizavam
a energia térmica, com miniaturas de
siderúrgicas, serrarias, moinhos de
vento, hidrelétricas e a “menor fábrica
de papel do mundo” – em plena
atividade! A fachada chama atenção
pelo trem que parece despencar lá
de cima, reproduzindo um acidente
ocorrido em Paris, em 1895. Cliente CVC
tem desconto no ingresso. Av. Don Luiz
Guanella, 1.247, Canela.

Você desvenda todos os segredos do
azeite em um lindo cenário que tem
vista para um cânion rodeado de Mata
Atlântica e mais de 12 mil oliveiras.
Assim você conhece todas as etapas
da fabricação do azeite, sua história,
seus usos gastronômicos e benefícios
para a saúde, além de degustar a delícia
junto a outros produtos locais. Também
se esbalda no restaurante de receitas
típicas dos imigrantes que colonizaram
a região. Fica a 14 km do centro.
R. Vereador José Alexandre Benetti,
1.808, Linha Bonita, Gramado.

BONDINHOS DA
CASCATA DO CARACOL

Você tem uma visão incrível da cachoeira
de 131 m, em Canela. Pode ser do alto dos
bondinhos, que passam por três estações,
ou do alto da tirolesa Eagle, cadeirinha para
duas pessoas suspensa por um cabo.
Estrada da Ferradura, 699, Canela.
FOTO: RENATO SOARES - MTUR

OLIVAS DE GRAMADO

LE JARDIN PARQUE DE LAVANDA, EM GRAMADO

BONDINHO DA CASCATA DO CARACOL, EM CANELA
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FOTO: SHUTTERSTOCK

ATRAÇÕES

CATEDRAL DE PEDRA, EM CANELA

CATEDRAL DE PEDRA

FOTO: SECRETARIA DE TURISMOE CULTURA DE CANELA

Com 12 sinos de bronze, a catedral gótica de Canela, de 1987, é feita de pedra
basalto e fica ainda mais bela à noite, quando luzes coloridas dançam ao som de
música durante 15 minutos em dois espetáculos gratuitos, às 20h30 e às 21h30. Pça.
da Matriz, 69, Centro, Canela.

CASTELINHO
CARACOL

ALPEN PARK, EM CANELA

ALPEN PARK

Você vive grandes aventuras neste parque
temático: pode descer uma montanha de
630 m de altura em um trenó, admirar a Serra
Gaúcha do alto da montanha-russa Alpen
Blizzard e enfrentar o circuito de arvorismo,
na altura das copas das árvores. Rodovia
Arnaldo Oppitz, 901, São João, Canela.
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Uma das
primeiras
residências
de Canela foi
construída entre
1913 e 1915
com madeira
de araucária,
encaixes e
parafusos, sem
a utilização de
pregos. Hoje,
sua charmosa
sala de chá serve
quitutes alemães,
como apfelstrudel
(torta de maçã).
Rodovia RS-466,
Estr. Parque dos
Pinheiros, s/nº,
km 3, Canela.

FOTO: RENATO SOARES - MTUR

ATRAÇÕES
VINÍCOLA JOLIMONT

VINÍCOLA JOLIMONT, EM CANELA

FOTO: SECRETARIA DE TURISMOE CULTURA DE CANELA

Com lindas videiras, a
tradicional vinícola de
Canela exibe o processo de
elaboração das melhores
bebidas da casa e oferece
degustação de vinhos,
espumantes, sucos e queijos.
Estrada Morro Calçado, 1.420,
Morro Calçado, Canela.

SKYGLASS CANELA

SKYGLASS CANELA

Você caminha por esta sensacional plataforma de vidro, que é a maior do mundo,
para curtir a paisagem deslumbrante da Serra Gaúcha, em meio a araucárias,
pássaros e animais silvestres. Se tiver coragem, encara o Abusado, espécie de
teleférico suspenso a 360 m de altura sobre o Rio Caí. Estr. Municipal Estrada
Municipal CNL-350, 9.800, Zona Rural, Canela.

PARQUE DA MÔNICA

Está prevista para setembro de 2021 a abertura gradual do novo parque da turminha
mais amada do Brasil. Serão mais de 30 atrações temáticas, incluindo roda-gigante,
montanha-russa e carrossel em uma área de 25 mil m², além de shows diários com
Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali. Bairro Carrazal, próximo à Rodovia RS-235.
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FOTO: CLEITON THIELE

SABORES

FOTO: SECRETARIA DE TURISMO DE GRAMADO

Os pratos imperdíveis da Serra
Gaúcha são uma fusão de heranças
dos colonos europeus com
ingredientes nativos.

3

Café colonial Aqui o “lanche
da tarde” é uma verdadeira
refeição, inspirada nos hábitos
dos colonos europeus e
servida em vários restaurantes
especializados. Chega à mesa
uma enorme variedade de
salgadinhos, sanduíches,
salsichas, legumes, pães, bolos,
tortas e até lombo à milanesa.
Para beber, suco de uva, chás,
café e vinho fazem parte do
preço fixo.

1

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

Fondue Ideal para o inverno, a
famosa receita dos Alpes é o carro-chefe de muitos restaurantes da
Serra Gaúcha, incluindo versões
de carne, queijo e chocolate, além
de outras criações.

2

4

Apfelstrudel Outro legado de
origem alemã, a torta de maçã
e canela com massa superfininha
é a especialidade em várias
docerias e casas de chá.

Cuca Adaptado a partir de um
doce alemão, é um bolo coberto
por uma espécie de farofa
crocante. Pode levar frutas ou
até aparecer em versões salgadas.
20

FOTO: CLEITON THIELE
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SABORES

7

Chocolate Aproveitando o
friozinho de Gramado, não
poderiam faltar várias marcas
regionais de chocolate, que
têm lojas recheadíssimas,
fábricas abertas à visitação
e até atrações temáticas.

5

Galeto al primo canto
Herança dos colonos
italianos, o franguinho
jovem é assado na brasa
e normalmente vem
acompanhado de polenta
ou massas, inclusive em
versão rodízio.

FOTO: CLEITON THIELE

FOTO: SHUTTERSTOCK

8

Churrasco O bom
e velho churrasco é
onipresente no Rio
Grande do Sul, onde o
preparo mais tradicional
é no estilo fogo de
chão. Em Gramado,
há boas opções de
churrascarias também
em esquema de rodízio.

6

Cappelletti Também vem dos
italianos a sopa com massa
enroladinha e recheada, cujo
formato lembra um “chapeuzinho”
(daí o nome em italiano).
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NA HORA
DA FOME...

A gastronomia italiana é forte
nos restaurantes de Gramado,
mas também divide espaço com
receitas e ingredientes típicos
da região, além das influências
alemãs e do imbatível fondue.
DI PAOLO

DI PAOLO

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

Oferece o melhor das massas italianas.
O galeto al primo canto é assado na brasa
de carvão, ficando crocante por fora e
suculento por dentro. A carta de vinhos é
completa. R. Garibaldi, 23, Gramado. $$

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 20 a R$ 50

$$ – de R$ 51 a R$ 80
$$$ – de R$ 81 a R$ 150

BELA VISTA

Considerado o primeiro café colonial
do Brasil, serve, desde 1972, a famosa
refeição com mais de 80 itens, incluindo
especialidades regionais, como linguiça
brustolada, cuca, apfelstrudel e sagu
com creme. Av. das Hortênsias, 3.500,
Gramado. $$

ROMANUS

Aqui você se delicia com marreco, peixe
e matambre (corte de carne bovina),
além de saladas e sobremesas. Tudo
com um toque da gastronomia alemã.
Av. das Hortênsias, 516, Gramado. $

TORO GRAMADO

Porções saborosas, cortes de carnes
com temperos regionais e hambúrgueres
artesanais são as especialidades da casa,
de ambiente superdescolado e decorado
com objetos de antepassados europeus.
Tem sempre música alto-astral e ótima
carta de drinques. Av. das Hortênsias,
804, Gramado. $$

FORNERIA DI COMO

Especializado em risotos, massas e
focaccia, este típico restaurante italiano
faz você se sentir na Europa. A variada
adega tem mais de 130 rótulos. Fica
dentro do Wish Serrano Resort & Spa.
Av. das Hortênsias, 1.480, Gramado. $$

RUA COBERTA, POINT DOS RESTAURANTES EM GRAMADO
FOTOS: CLEITON THIELE
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FOTO: MARCOS MOREIRA

NA HORA DA FOME...
GALETO ITÁLIA

O rodízio de galeto al primo canto é
acompanhado de sopas, saladas, costela
suína, massas e um farto bufê. Av. das
Hortênsias, 707, Gramado. $$

EL FUEGO RESTAURANTE

Oferece carnes e saladas no almoço,
além de feijoada no sábado. O jantar tem
delícias como truta grelhada, nhoque de
mandioquinha recheado com pesto e
fondue de queijo com pães e legumes.
R. Garibaldi, 20, Gramado. $$

ESPELHO GAÚCHO

Honrando as tradições gaúchas, o rodízio
desta churrascaria, situada no coração
de Canela, inclui as melhores opções de
carnes nobres, acompanhadas de saladas,
pratos quentes e sobremesas servidas no
bufê. R. Baden Powell, 50, Canela. $$

JAVALI DO RESTAURANTE LA CACERIA

LA CACERIA

Carnes de caça, como coelho, javali,
codorna e até jacaré, são o forte
deste restaurante no Hotel Casa da
Montanha.Av. Borges de Medeiros,
3.166, Gramado. $$$

WOOD LOUNGE BAR E
RESTAURANTE

SERRA GRILL

O menu usa ingredientes locais e orgânicos
para valorizar as tradições gaúchas, com
pratos ideais para compartilhar. A costela
laqueada com demi-glace é o carro-chefe
da casa. Fica no descolado Wood Hotel.
R. Mario Bertolucci, 48, Gramado. $$$

Com um cardápio variado de carnes,
massas, peixes, frangos e saladas,
oferece um delicioso almoço. R. São
Pedro, 567, Gramado. $$$

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO

BOUQUET GARNI

A gastronomia requintada é servida
em menu degustação, com toques
mediterrâneos. Você escolhe entre
as opções de entrada, prato principal
e sobremesa. Tem também várias
versões de fondue, incluindo queijo e
chocolate. R. Leopoldo Rosenfeld, 986,
Gramado. $$$

BÊRGA MÓTTA

Este bufê de comida caseira e regional
fica dentro do Ecoparque Sperry, em
Canela, que tem trilhas e cachoeiras para
aproveitar o dia. Estr. Profa Elvira
A. Benetti, km 5, Canela. $$$

COSTELA LAQUEADA DO WOOD LOUNGE BAR E RESTAURANTE
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COMPRAS

PRAÇA DAS ETNIAS

Comidinhas típicas, vestuário,
artesanato e chocolates são os
presentes ideais para levar para casa.

Concentra as comidas típicas da
região, inspiradas nas tradições
dos imigrantes italianos e
alemães. A área de forneria vende
cucas, pães e outras delícias
feitas ali mesmo. Na Casa do
Colono, há queijos, embutidos,
geleias, biscoitos e muito mais.

AVENIDA BORGES
DE MEDEIROS

A via principal de Gramado corta o
centrinho e abriga, além de boa parte
dos hotéis e pontos turísticos, várias
lojas, galerias e chocolaterias.

SAPATUS

Você encontra aqui os
lançamentos de várias marcas
de calçados, acessórios e artigos
de viagem. Av. das Hortênsias,
3.549, sala 2, Gramado.

TOMASINI TRICOT

Fundada em 1988, a empresa familiar
tem fábrica própria de roupas em tricô
e duas lojas em Gramado. Av. das
Hortênsias, 572, Gramado.

FRAGRAM

É uma delícia sentir os muitos
aromas na loja desta marca de
fragrâncias, nascida em Gramado.
Além de perfumes, você também
pode levar difusores de ambiente
e cosméticos para casa. E fica
feliz de saber que nenhum produto
é testado em animal. De quebra,
ainda aprende bastante sobre a
história mundial das fragrâncias no
Museu do Perfume, anexo à loja,
Av. das Hortênsias, 3.662, Gramado.

ARTESANATO NOEL

CRISTAIS DE GRAMADO

A tradição milenar de moldar o vidro com
várias formas e cores vem da região de
Veneza, na Itália. Em Gramado, você também
pode acompanhar ao vivo o trabalho dos
mestres vidreiros e conhecer a loja, com
mais de 24 mil modelos de semijoias em
pedra natural, zircônia e cristal de Murano.
Rodovia RS-115, km 36, 36.161, Gramado.

FOTO: CLEITON THIELE

Vende artigos artesanais, roupas
de inverno, lembrancinhas de
Gramado e decorações festivas,
como as de Natal e de Páscoa.
Tem boa seção de tapetes e
pelegos (peça decorativa feita
com a pele e lã da ovelha). Av. das
Hortênsias, 4.220, Gramado.

CASA DO COLONO, NA PRAÇA DAS ETNIAS , EM GRAMADO

PRAWER

Considerada a primeira marca de chocolate artesanal do Brasil, tem mais de 40 anos.
A loja conta com cerca de 150 produtos feitos com a guloseima, e você ainda pode visitar
a fábrica, realizando um sonho de infância. Av. Borges de Medeiros, 2.795, Gramado.
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Não precisa estar frio para
curtir a Serra Gaúcha:
o calendário aqui ferve o
ano inteiro, com festivais
temáticos, shows natalinos
e tradições dos imigrantes.

FOTO: CLEITON THIELE

EVENTOS

COLHEITA DA UVA

DE JANEIRO A MARÇO
Celebrando a vindima, você
revive as tradições dos
colonos italianos na Vinícola
Jolimont, em Canela. Também
pode aproveitar para dar uma
esticada até Bento Gonçalves,
onde diversas vinícolas
celebram a data com eventos
como o meredim (farto lanche
embaixo dos parreirais).

PÁSCOA EM GRAMADO

FESTA DA COLÔNIA

ABRIL E MAIO
Você vive as tradições dos
colonos italianos, alemães
e portugueses nesta festa de
Gramado, com shows
de danças típicas, exposição
de artesanato e gastronomia.

PÁSCOA EM GRAMADO

FOTO: SECRETARIA DE TURISMO DE GRAMADO

MARÇO E ABRIL
A família se diverte com
decoração temática, desfiles,
espetáculos, feiras de artesanato,
caça aos ovos de chocolate e
outras atividades.

FESTIVAL
DE INVERNO
DE GRAMADO

JULHO
Música, teatro e desfiles
estão entre as atrações do
inverno, que acontecem
na cidade toda.

FESTA DA COLÔNIA , EM GRAMADO
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EVENTOS

FOTO: CLEITON THIELE

FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO

FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO

AGOSTO
Astros do cinema, do teatro e da TV desfilam pelo tapete vermelho que se estende
da Rua Coberta ao Palácio dos Festivais, enquanto filmes nacionais e estrangeiros
disputam o prêmio Kikito. Tem até Calçada da Fama.

SONHO DE NATAL

FOTO: SECRETARIA DE TURISMO DE GRAMADO)

DE NOVEMBRO A JANEIRO
O cenário lúdico do Natal invade também a cidade de Canela, com shows, luzes, efeitos
especiais e muita magia. Há atrações gratuitas e pagas.

NATAL LUZ

DE OUTUBRO A JANEIRO
A famosa festa natalina de Gramado reúne atrações para todas as idades, incluindo
grandiosos espetáculos com muita música e fogos de artifício, sobre temas como
a união familiar e histórias bíblicas. Os três principais espetáculos atualmente são
a Lenda do Bosque de Natal, Illumination e O Grande Desfile de Natal. A cidade fica
toda decorada para receber as apresentações.
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WYNDHAM GRAMADO TERMAS RESORT & SPA

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
CENTRO DE GRAMADO

FLORESTA É uma área residencial cujo

É onde você passará boa parte do
tempo durante sua viagem, visitando
as principais atrações turísticas,
restaurantes, lojas e eventos da cidade.

nome faz todo sentido: você se hospeda
em meio à vegetação nativa, sem estar
muito longe do Centro de Gramado, que
fica a cinco minutos de carro.

AVENIDA DAS HORTÊNSIAS

LINHA ÁVILA O bairro rural de

Enfeitada com as flores que lhe dão
nome, a via que liga Gramado a
Canela tem muitas opções de
comércio e atrações.

Gramado é ideal para quem quer
tranquilidade e contato com a natureza.
A 8 km do Centro de Gramado.

PLANALTO Neste bairro residencial

também vai passar umas horinhas aqui
para conhecer as principais atrações
turísticas, restaurantes, lojas e eventos
da cidade vizinha a Gramado.

CENTRO DE CANELA Você

de Gramado, você visita os lagos
Negro e Joaquina Rita Bier.
A 1 km do Centro.

WISH SERRANO
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly

CONFORTÁVEL

PETIT CASA DA MONTANHA A versão
mais romântica do grupo Casa da
Montanha traz no nome a proposta cheia
de charme: Petit (pequeno, em francês),
com poucas acomodações e clima
superintimista, em um belo casarão da
família proprietária. Seu pet também é
muito bem-vindo, independentemente do
porte, e ainda ganha vários mimos. De
quebra, você aproveita toda a estrutura
de lazer do Hotel Casa da Montanha,
que fica a menos de 500 m. Cliente
com cartão CVC Itaú Visa Platinum tem
direito a fazer check-in antes do horário
padrão e check-out depois (mediante
disponibilidade), além de ganhar um
drinque e um mimo de boas-vindas
e um voucher para usar no spa.
R. Garibaldi, 254, Centro.

HOTEL LAGHETTO VIVACE VIALE

SERRA NEVADA Bem no
Centro de Canela, você encontra
uma hospedagem confortável e
supercompleta, com tudo o que
se pode querer para passar dias
incríveis: a piscina é coberta e aquecida,
a sala de estar tem uma lareira e você
ainda pode aproveitar um filme na sala
de cinema ou relaxar nas banheiras de
hidromassagem. Av. Osvaldo Aranha, 610,
Vila Luiza, Canela.

LAGHETTO ALLEGRO
TOSCANA São só 500 metros
até o Centro de Gramado, onde
você passeia o dia inteiro, para
depois relaxar na piscina térmica ou na
sauna do hotel. Os apartamentos têm
cozinha equipada, com micro-ondas,
para facilitar a vida das famílias, que
contam também com espaço infantil e
empréstimo de carrinho de bebê. Av. das
Hortênsias, 2.600, Vila Suíça.

HOTEL LAGHETTO VIVACE VIALE
Você só precisa caminhar 600 m
para chegar ao parque temático Mini
Mundo se ficar neste hotel da Av. das
Hortênsias, que tem clube infantil.
Av. das Hortênsias, 829, Centro.

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.
LAGHETTO ALLEGRO TOSCANA
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e benefícios exclusivos
para clientes com cartão CVC Itaú
Visa Platinum.

HOTEL LAGHETTO VIVACE CANELA

HOTEL LAGHETTO VIVACE
CANELA A bicicleta emprestada
pelo hotel é perfeita para
descobrir as principais atrações
da região, como a Catedral de
Pedra, situada a 400 m de distância, no
Centro de Canela. E a galera também se
diverte no salão de jogos e no playground.
Av. Júlio de Castilhos, 602, Canela.

MUITO CONFORTÁVEL

HOTEL PRODIGY GRAMADO Você só
precisa caminhar 350 m para chegar
à agitada Rua Coberta, epicentro da
badalação do Centro de Gramado, com
bistrôs, cafeterias e restaurantes. Depois
de bater perna, vale a pena relaxar na
piscina aquecida. Cliente com cartão
CVC Itaú Visa Platinum tem direito a fazer
check-in antes do horário padrão e
check-out depois (mediante
disponibilidade). R. João Petry, 444,
Centro.

WYNDHAM GRAMADO TERMAS RESORT & SPA

HOTEL COLINA LAGOS Este hotel
é ótimo para quem deseja um pouco
de tranquilidade, mas não quer ficar
tão longe do agito, pois está a 2,5 km
do Centro de Gramado, em um bairro
chamado Floresta. Av. Borges de
Medeiros, 5.111, Floresta, Gramado.

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO

HOTEL LAGHETTO ALLEGRO
FRATELLO Este hotel fica bem
na entrada de Gramado, perto do
Lago Joaquina Rita Bier. Perfeito
para famílias, tem piscina para
adultos e crianças, clube infantil, salão
de jogos e copa do bebê. Av. Borges de
Medeiros, 1.518, Bairro Lago Negro.

HOTEL FIOREZE PRIMO Você nem
precisa sair do Centro de Gramado
para se sentir na Itália: as confortáveis
acomodações e o restaurante
capricham nos detalhes que remetem
ao país. Para as famílias, os quartos
conjugados são ótimas opções. Av.
Borges de Medeiros, 3.650, Centro.
WOOD HOTEL
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HOTEL LAGHETTO ALLEGRO
PEDRAS ALTAS Este hotel é perfeito
para quem faz questão de ficar perto
de tudo, pois está situado no Centro
de Gramado, a apenas 200 m do Lago
Joaquina Rita Bier. R. Coronel João
Correa, 287, Gramado.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h
Clientes com cartão de crédito
CVC Itaucard têm a vantagem
de entrar mais cedo ou sair mais
tarde em alguns hotéis.

HOTEL LAGHETTO ALLEGRO
GRAMADO Você pode
explorar Gramado de bicicleta,
disponível para empréstimo
no próprio hotel, que fica
no bairro Planalto, bem em frente ao
Lago Joaquina Rita Bier. Também pode
relaxar na hidromassagem e na piscina
aquecida, enquanto a criançada se
diverte no clube infantil. Av. Borges de
Medeiros, 1700, Gramado.

HOTEL LAGHETTO STILO CENTRO
É privilegiada a localização deste hotel
do Centro, a 150 m da Rua Coberta.
A hidromassagem permite relaxar entre
um passeio e outro. Os produtos do
banheiro são da Natura. R. São Pedro,
374, Centro, Gramado.

HOTEL ALPESTRE Você conta com
transporte gratuito até o Centro de
Gramado quando se hospeda neste
hotel do bairro Planalto,
situado a 1 km do Lago
Negro. Depois de bater perna,
descansa no spa ou em uma
das três piscinas aquecidas,
enquanto os pequenos brincam no
clube infantil. R. Leopoldo Rosenfeld, 67,
Planalto, Gramado.

WYNDHAM GRAMADO
TERMAS RESORT & SPA
A família toda se diverte
neste hotel, dotado de uma
ampla infraestrutura, com três
piscinas aquecidas, hidromassagem,
brinquedoteca, recreação e até cinema.
A lareira elétrica dos apartamentos
garante o clima agradável, e a copa do
bebê facilita a vida dos pais e das babás.
Fica na Linha Ávila, bem ao lado de um
futuro parque termal (sem previsão de
abertura) e a apenas 700 m do parque
de neve Snowland. Estrada Municipal
Linha Ávila, Gramado.

WISH SERRANO
FOTOS: DIVULGAÇÃO

HOTEL LAGHETTO ALLEGRO GRAMADO
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LUXO

WISH SERRANO Diversão e
gastronomia embalam seus
dias em Gramado neste resort
do Centro, considerado o
melhor hotel de montanha
do Brasil pela revista Veja. Todo mundo
aproveita as piscinas interna, externa e
infantil, a criançada curte o playground,
e os pais preparam mamadeiras e
papinhas dos pequenos na copa do
bebê. Os cinco restaurantes servem
delícias como fondue, carnes nobres
e massas italianas. Cliente com cartão
CVC Itaú Visa Platinum tem direito a fazer
check-in antes do horário padrão e checkout depois (mediante disponibilidade).
Av. das Hortênsias, 1.480, Centro.

CASA DA MONTANHA Um dos hotéis
mais tradicionais de Gramado encanta
toda a família logo na entrada, com um
lindo carrossel. Os ambientes parecem
saídos de um conto de fadas, com todo
o charme e conforto que você espera de
uma hospedagem na montanha. As suítes
especiais são amplas e tornam a estadia
ainda mais gostosa, com banheira de
hidromassagem. É imperdível reservar um
jantar no restaurante do hotel, o La Caceria,
especializado em carnes de caça. Tudo
isso a apenas sete minutos de caminhada
da Rua Coberta. Cliente com cartão CVC
Itaú Visa Platinum tem direito a fazer
check-in antes do horário padrão e check-out depois (mediante disponibilidade),
além de ganhar um drinque e um mimo de
boas-vindas e um voucher para usar no
spa. Av. Borges de Medeiros, 3,166, Centro.

HOTEL LAGHETTO STILO BORGES
Você pode fazer várias coisas a pé ficando
neste hotel do Centro, que está situado
a 350 m da Rua Coberta e do Palácio
dos Festivais. A piscina é aquecida, e o
hotel também tem playground. R. Sen.
Salgado Filho, 181, Centro.

WOOD HOTEL Aqui o grupo Casa da
Montanha capricha no conceito design,
com uma proposta mais jovem e
descolada, a 500 m da Rua Coberta. É
toda moderna a decoração do lounge,
que faz as vezes de recepção, bar e
restaurante. Ali você pode se deliciar
com um menu gourmet e regional,
inclusive no café da manhã, que tem
opções à la carte. Nas acomodações, os
produtos L’Occitane, os petiscos, o café
e as bebidas do frigobar são cortesia.
Se ficar em uma suíte, você ainda se
esbalda na banheira. A estrutura de
lazer do Hotel Casa da Montanha, bem
próximo dali, é liberada. Cliente com
cartão CVC Itaú Visa Platinum tem
direito a fazer check-in antes do horário
padrão e check-out depois (mediante
disponibilidade), além de ganhar um
drinque e um mimo de boas-vindas e
um voucher para usar no spa. R. Mário
Bertoluci, 48, Centro.

CASA DA MONTANHA

Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly
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GRAMADO E CANELA
COMBINAM COM...
FOTO: SHUTTERSTOCK

NOVA PETRÓPOLIS

É considerada o jardim da Serra
Gaúcha, por causa do lindo
paisagismo, e tem forte cultura alemã.
Fica a 35 km de Gramado.

GARIBALDI

A Capital Brasileira do Espumante tem
construções dos séculos 19 e 20 no Centro
Histórico. Fica a 110 km de Gramado.
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PRAÇA DAS FLORES, EM NOVA PETRÓPOLIS

BENTO GONÇALVES

O município concentra muitas das
melhores vinícolas do Brasil, e várias delas
são abertas para o público, com visitas
que incluem degustação de vinho. Fica a
120 km de Gramado.

CARLOS BARBOSA

A cidade onde nasceu a marca
Tramontina também tem notável
produção de queijos. E é um dos pontos
de embarque do passeio de Maria
Fumaça. Fica a 105 km de Gramado.
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VALE DOS VINHEDOS, EM BENTO GONÇALVES

CATEDRAL NO CENTRO DE FARROUPILHA

FARROUPILHA

É a cidade ideal para comprar roupas e espumantes Moscatel. Fica a 85 km de Gramado.
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
CVC 24h: 3003-2977
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Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

