
Serra Gaúcha
A 

CASA
com você.



Viajar é uma delícia, melhor ainda se 
você puder desfrutar de todos os 

momentos sem preocupação.

Aproveite sua estada da melhor 
maneira, junto à família e amigos, e 

deixe que a gente cuida de todo resto!

Garantimos toda excelência e 
qualidade em serviços, com os 

melhores parceiros da Serra Gaúcha.

Te ajudamos
a colecionar
memórias.



PÉ DA CASCATA
Explorer 



PÉ DA CASCATA 
EXPLORER • TOUR PRIVATIVO

Das 10h às 13h
Horário livre de passeios regulares. Você visitará a 

cascata sem mais nenhum grupo de pessoas.

De Segunda à Domingo

LOCAIS DE SAÍDA:
• Recepção do seu hotel de escolha.

TRANSPORTE:
• Land Rover 4x4, acomoda até 6 pessoas.

• R$ 635,00 (valor até 6 pessoas)

Valores

• Combo Experiência Lageana 
R$197,00 (por pessoa, item obrigatório)

Para quem está hospedado em Gramado.

INCLUSO NO PASSEIO: Andar em um veículo 
offroad, ouvir a história de Guilherme Wasem 

e sua família, fazer uma trilha ainda não 
explorada, tirar fotos memoráveis no pé da 

cascata e ainda fazer um lanche relembrando 
a origem dos colonizadores alemães. 

Aproximadamente 4h de passeio, trilha leve.





APARADOS
DA SERRA



APARADOS DA SERRA
TOUR PRIVATIVO

ATIVIDADE INCLUI:
• Transporte de Land Rover;
• Acompanhamento de guia;

• Almoço no restaurante ALMARS no 
Hotel Parador Cambará do Sul.

Obrigatório adquirir o almoço:
• R$79,00 +10% taxa de serviço;

• Quartas e Sábados, Churrasco Fogo de Chão
R$150,00 + 10% taxa de serviço. 

R$ 1.721,00*
Valor para até 5 pessoas em transporte privativo.

* Atividade não inclui refeições e/ou bebidas não citadas. 
* Política para crianças: até 5 anos são cortesia.

* Não inclui ingresso ao Parque dos Aparados da Serra.

Para quem está hospedado em Gramado.





BEER
EXPERIENCE



* Refeições ou outras bebidas não citadas;
* Fotos e vídeos do passeio.

R$ 891,00*
Valor para até 3 pessoas em transporte privativo.

Terças, Quintas, Sextas e Sábados

ATIVIDADE INCLUI:
• Transporte em carro executivo;

• Acompanhamento de guia;
• Caneca de chopp;

• Taxa de visita e degustação nas 
cervejarias.

Uma imersão as cervejarias Rasen e 
Ambarina, em Canela, e a Cervejaria do Farol.

Aproximadamente 4 horas de passeio.

BIER TOUR PRIVATIVO
BEER EXPERIENCE

* ATENÇÃO: Atividade permitida para 
maiores de 18 anos. Menores de idade não 

poderão participar deste passeio.





CARNE
BRASA & CERVEJA 



Uma experiência fantástica no melhor Bar e 
Restaurante de Gramado, harmonizado com 
as melhores cervejas do Rio Grande do Sul!

MENU:
ENTRADA 

Linguiça Jack Daniel's 
ou

Chips de Polenta com molho de queijos

CARNE, BRASA E CERVEJA
BEER EXPERIENCE

R$ 500,00 (2 pessoas)
Acompanhante adicional R$ 250,00
*Não incluso Couvert Artístico e transporte.

CERVEJAS PARA HARMONIZAÇÃO 
• Abadessa Helles (Montenegro/RS);

• Heilige Red Ale (Santa Cruz do Sul/RS);
• Guarnieri Cachorro Ovelheiro (Garibladi/RS).

PRINCIPAL - Assado da Nossa Parrilla
Prime Rib Premium e Arroz Biro Biro

SOBREMESA 
Churros estilo Espanhol com Doce de Leite





WINE
EXPERIENCE



WINE EXPERIENCE
VALE DOS VINHEDOS

ROTEIRO 1

ROTEIRO 2

• Visita a Vinícola Alma Única;
• Visita a Vinícola Cave Geisse;

• Jantar Harmonizado na Vinícola  Don Giovani.
• Transporte privativo com Carro Executivo:

• Enólogo por um dia:
Conheça a Casa Valduga, onde você pode se 
tornar enólogo por algumas horas e criar o 

seu próprio vinho.
• Jantar Harmonizado nas Caves 

da Casa Valduga;
• Transporte privativo com Carro Executivo:

* Para degustação, faça o agendamento
direto com a vinícola.

R$1.899,00
R$ 1.477,00

Até 4 pessoas
Até 2 pessoas

R$ 3.751,00
R$ 6.087,00

Até 2 pessoas
Até 4 pessoas





WINE EXPERIENCE
CANELA

R$168,00 por pessoa

Uma experiência única na região de Gramado e 
Canela, dentro da Estação Campos de Canella, um 

vagão de trem onde você volta diretamente ao 
século passado. Inclui uma degustação de vinhos 

gaúchos guiada, através das principais regiões 
produtoras de vinhos do Rio Grande do Sul.

HAPPY WINE Férreo
Degustação no vagão

* Não inclui transporte.





CAVALGADA
e PÔR-DO-SOL



CAVALGADA
Por-do-Sol em Cambará do Sul

Com toda a tranquilidade da região e 
cenários deslumbrantes, nada mais 

agradável que uma relaxante cavalgada, 
imersa na natureza. 

O incrível pôr do sol pode ser observado 
do ponto mais alto da fazenda.

Duração de 2 horas.

Inclui:  Kit com queijos e embutidos 
regionais, frutas da estação, mix de nuts e 

frutas secas, 1 garrafa de vinho ou 
espumante, água sem gás. Equipamento 

de segurança e acompanhamento de guia.   

* Não inclui transporte ao hotel.

R$480,00* por pessoa

Para quem está hospedado em Cambará do Sul.



QUADRICICLO
PÔR-DO-SOL



QUADRICICLO
Por-do-Sol  em Cambará do Sul

Duração de1 hora e meia de passeio,
Saída às 17h do hotel.

* Não inclui transporte ao hotel.

• R$ 510,00 Quadriciclo Individual;
• R$ 610,00 Quadriciclo Duplo;

(2 pessoas no mesmoquadriciclo).

 

Para quem está hospedado em Cambará do Sul.

Uma atividade que pode ser realizada 
com sol ou chuva. Nada melhor que 

uma pitada a mais de aventura em seu 
passeio para deixar ainda mais desa-

fiador. Diversão garantida!

Kit com queijos e embutidos regionais, 
frutas da estação, mix de nuts e frutas 

secas, 1 garrafa de vinho ou espumante, 
água sem gás. Equipamento de 

segurança e acompanhamento de guia.   



VÔO DE BALÃO
AO AMANHECER



VÔO DE BALÃO

Com um visual de tirar o fôlego, o vôo 
contempla uma vista de 360º que vão 

desdeos enormes paredões que formam os 
canyons até a planície litorânea do RS e SC. 
Os vôos partem da cidade da Praia Grande, 

distante 30km do Parador. A saída acontece 
às 3h30 do hotel, com retorno às 8h30, 

ainda a tempo de desfrutar o café da manhã.

Duração: De 4h à 5h. | Tempo de vôo: 40 min a 1h. 
Inclui: Transporte ida e volta do Hotel Parador 

Cambará do Sul, lanche e águas.

* Não inclui transporte ao hotel. 

Para quem está hospedado em Cambará do Sul.

Ao amanhecer, em Praia Grande



VÔO DE BALÃO
Ao amanhecer, em Praia Grande

ADICIONAIS PASSEIOS INFANTIL:

*Recomendamos para crianças protetor de ouvido.

Coletivo 
(8 a 24 pessoas)

07 a 10 anos

R$ 889,00

R$ 275,00

R$ 1.078,00

06 a 10 anos

Privativo
(3 a 4 pessoas)

Privativo
(2 pessoas)

Coletivo
(8 a 24 pessoas)
Privativo
(3 a 4 pessoas)
Privativo 2 pessoas
Privativo 1 pessoa

R$1.049,00 por pessoa

R$1.300,00 por pessoa

R$3.325,00

R$2.930,00

VALORES PASSEIO ADULTO:



CHURRASCO
CAMPEIRO



Toda quarta-feira e sábado.

Criado nos Pampas, a carne assada no 
espeto foi levada pelos tropeiros para o 
restante do país e tornou a identidade 

nacional. Conheça essa tradição 
culinária diretamente no Sul do Brasil e 

desfrute do verdadeiro churrasco. 

 • R$ 150,00 por pessoa + 10% tx serviço

* Não inclui transporte ao hotel.

Para quem está hospedado em Cambará do Sul.

CHURRASCO
Campeiro em Cambará do Sul



CASAHOTEIS


