
GRAMADO
B E M - V I N D O  A



Encantar...
Em Gramado e Canela temos diversas  
opções  de passeios e roteiros. 

A magia dos lugares que já visitamos
é algo que fica para sempre na nossa
memória... As viagens são o bem
maior que podemos guardar.
Afinal, ninguém consegue roubar as
tuas lembranças, estas são guardadas
para sempre em um lugar muito
especial: no coração.

Estar em uma das duas cidades mais
bonitas do país é um privilégio que é
para TODOS! Seja à trabalho, a
passeio, Lua de Mel ou até mesmo
para passar o dia, Gramado e Canela
são destinos de muitos e para muitos.
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COMECE ESCOLHENDO ONDE FICAR

Sugestão para o descanso, de 
hotéis premiados a 

confortáveis pousadas.



Hotéis e Pousadas com a essência de Gramado e Canela

Estalagem La 
Hacienda Saint Andrews 

Hotel Fazenda 
Pampas

Hotel Bella Gramado 
by Gramado Parks

Hotel Casa da 
Montanha

Hotel Pousada 
Pinheiros do Caracol Hotel Valle D’Incanto

Wyndham Gramado 
Termas Resort & Spa Kurotel Pousada Green House

by Conrado Vitali

Clique AQUI para 
mais informações

Wish Serrano Resort

Tudo o que você espera 
de um autêntico resort 
de montanha com o 
toque da Serra Gaúcha.

WISH SERRANO

Com design contemporâneo, o Wish 
Serrano é o lugar perfeito para se 
aconchegar em frente à lareira e recarregar 
as energias com a paz que vem das 
montanhas e araucárias dos arredores. E, 
também, para curtir e se divertir com toda a 
família em áreas completas de lazer. A 
experiência fica ainda mais agradável pela experiência fica ainda mais agradável pela 
playlist musical e aroma exclusivo da 



PASSEIOS
Passeios, roteiros 
exclusivos e 
experiências únicas 
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A L P E N  P A R K
PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

O parque oferece uma série de opções para grupos em seus 
mais de 10 atrações, entre elas a incrível descida de trenó.
A lazer ou corporativas, esse é o local ideal para atividades 
ao ar livre ou quem sabe, um pouco mais de adrenalina...

Acesse ou clique
AQUI para conhecer

Entrada gratuita, 
atrações pagas



PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

A diversão em família e a interação são as características principais 
da nova atração de Canela que tem o gigantismo como temática. a 
Big Land se consolida como a pioneira em brinquedos interativos 
gigantes com uma proposta imersiva e nostálgica.

BIGLAND

clique AQUI para 
conhecer mais

Cobrança de ingresso
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PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

Atração pioneira na Serra Gaúcha, os bondinhos aéreos já 
encantam turistas e comunidade há mais de 5 anos. 
Localizado na cidade de Canela/RS, possui três belíssimas 
estações inseridas em meio a natureza exuberante, entre 
montanhas e vales, com uma vista única e totalmente 
privilegiada da Cascata do Caracol.

PARQUES DA SERRA
BONDINHOS AÉREOS

clique AQUI para 
conhecer mais

Cobrança de ingresso



C E R V E J A R I A
PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

Um tour pela diversidade de estilos de cerveja produzidas 
pelas cervejarias artesanais de Gramado e Canela. 
Nas cervejarias é possível conhecer os ambientes das 
fábricas, os equipamentos de brassagem e fermentação das 
cervejas, o processo de fabricação e dos diferentes estilos 
fabricados. Tudo, obviamente, acompanhado de uma 
degustação.

Os roteiros podem ser 
combinados com jantares, 
festas e happy hour.

INDICAMOS

Acesse para conhecer 
mais ou clique AQUI
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S N O W L A N D
PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

Gramado é conhecido pelo seu frio, porém agora você não 
precisa mais esperar pelo inverno para ver a neve em 
Gramado. O Snowland é o PRIMEIRO PARQUE DE NEVE 
indoor da América. A temperatura por lá é de -2ºC e -2,5ºC, 
mas pode ficar despreocupado que o parque disponibiliza 
roupas, luvas e capacetes para você se divertir.

Escola de esqui e snowboard
para iniciantes, montanha para 
esquiar e praticar snowboard
com 15 metros de altura é 120 
metros de extensão e patinação 
no gelo são algumas das mais 
de 10 atrações do parque.

Acesse para conhecer 
mais ou clique AQUI

Cobrança de ingresso



OLIVAS DE GRAMADO 
PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

Com uma plantação de mais de 12.000 oliveiras de 6 
variedades, surge o primeiro azeite de oliva da Serra 
Gaúcha, no local onde Gramado nasceu.No interior do 
município, o trajeto bucólico e encantador leva o visitante 
para o passado, percorrendo a rota do principal roteiro rural 
da região - o Raízes Coloniais de Gramado.


Acesse para conhecer 
mais ou clique AQUI 

Cobrança de ingresso
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HOLLYWOOD
PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

Desde 1997 o Hollywood Dream Cars expôe carros antigos 
que marcaram a história da industria automobilística e do 
cinema nos anos dourados. Um local para sentir e vivenciar 
o clima e emoção das décadas de 20 a 60 no glamour de 
Hollywood.

DREAM CARS

clique AQUI para 
conhecer mais

Cobrança de ingresso



MUSEU DE CERA
PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

O Museu de Cera Dreamland, em Gramado, é o primeiro 
projeto do gênero a apresentar ícones do cinema e da 
cultura pop em toda América Latina. Mais de 50 astros do 
cinema e personalidades distribuídos em 18 cenários 
temáticos. O Dreamland Museu de Cera de Gramado é uma 
terra de sonhos e fantasias, em que a visita levará o turista a 
um mundo mágico em que tudo é possível.

DREAMLAND

clique AQUI para 
conhecer mais

Cobrança de ingresso
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S U P E R  C A R R O S
PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

A Super Carros - Dream Cars tem a proposta de realizar o 
desejo de muitas pessoas que sonham em um dia dirigir um 
super carro. A empresa coloca ao alcance de todos a 
possibilidade de dirigir nada mais, nada menos do que 
ícones do automobilismo mundial como a Ferrari F360 F1, 
Camaro SS, Dodge, Lamborghini e a relíquia do Shelby
Cobra. Já para quem prefere apreciar a paisagem 
tranquilamente, também é possível aproveitar um passeio na 
corona de um desses carros dos sonhos.

clique AQUI para 
conhecer mais

Cobrança de ingresso



PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

Parque temático que oferece uma viagem pelos seis 
continentes através de máquinas a vapor únicas no mundo, 
pois foram feitas artesanalmente. Experiência para todas as 
idades, recomendada para pessoas conectadas com o 
conhecimento, movidas pela emoção e que adoram se 
divertir. 

MUNDO A VAPOR

clique AQUI para 
conhecer mais

Cobrança de ingresso
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PASSEIOS exclusivos e
experiências únicas

Que tal relaxar nos vinhedos, ao topo do Morro Calçado e 
ainda deliciando-se com um cardápio pensado para 
harmonizar perfeitamente com nossos vinhos e espumantes, 
curtindo o silêncio e a natureza.

Uma experiência exclusiva para você e sua família! Desfrute 
um belo piquenique em nossos lindos parreirais!

VITIVINÍCOLA JOLIMONT

clique AQUI para 
conhecer mais

Entrada gratuita, 
atrações pagas



CANELA E GRAMADO

A cidade oferece 
inúmeros locais gratuitos  
para você conhecer e se 
divertir.

1. Andar pela Borges de Medeiros. É o centro da cidade 
de Gramado, um verdadeiro shopping a céu aberto.

2. Igreja Católica de Gramado, a famosa igreja de pedra.
3. Fonte do Amor – fica ao lado da Igreja.
4. Rua Coberta – Famoso ponto turístico onde concentra 

alguns restaurantes e cafés.
5. Palácio dos Festivais – Prédio em frente a Rua Coberta 

aonde acontece o Festival de Cinema de Gramado em 
agosto. 

6. À noite luzes colorem a Catedral  de Pedra em Canela 
e ganham o céu em um show único de som e luz. 

7. Rua Torta. Quase em frente a rodoviária de Gramado 
rende fotos incríveis.

8. Lago Negro – Incrível lago com uma maravilhosa vista. 
Um passeio imperdível! Você pode também fazer o 
passeio de pedalinho no lago.

9. Fábricas de Chocolates, além de conhecer o processo 
de fabricação, você recebe uma prova do sabor da 
cidade.

10. Praça das Etnias, próximo a rua torta você encontrará, 
museu, fabricação de pães e cucas feitos no forno à 
lenha, venda de artesanato e produtos coloniais.
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ROTEIROS
S u g e s t õ e s  d e  r o t e i r o s  
d e  0 3  e  0 5  d i a s
Atrações famosas e os pontos turísticos mais 
fotografados no Brasil que todos querem 
conhecer, e fazem a fama das cidades de 
Canela e Gramado.

clique AQUI para 
conhecer mais



1º DIA

S U G E S T Ã O  D E  
R O T E I R O  D E  0 3 D I A S

2º DIA 3º DIA
Manhã 

o Opção1: Treinamento Vivencial na VIVENDO

o Opção 2: SNOWLAND (Parque de neve 
indoor)

o Almoço - PARQUE TOMASINI ou no 
RESTAURANTE POUSO NOVO

Tarde

o Opção 1: Cicloturismo em Gramado

o Opção 2: Oficina de risotos ou massas na 
UCS- Escola de Gastronomia

Noite - Jantar

o Opção 1: Noite Gaúcha na CHURRASCARIA 
GARFO & BOMBACHA  com show folclórico

o Opção 2: Curso de vinhos com jantar 
harmonizado na Escola de Gastronomia da 
UCS 

Manhã 

o Opção1: MUNDO A VAPOR (parque temático 
que une diversão e conhecimento através de 
mini réplicas em funcionamento)

o Opção 2: PARQUES DA SERRA – BONDINHOS 
AÉREOS (trens turísticos, teleféricos)

o Almoço no ESTAÇÃO CAMPOS DE CANELLA

Tarde

o Opção 1: Tarde de aventura no ALPEN 
PARK (Trenó, Cinema 4D, Montanha Russa e 
Esportes de Aventura) 

o Opção 2: Cervejaria RASEN BIER e 
DREAMLAND MUSEU DE CERA, HARLEY 
MOTOR SHOW e HOLLYWOOD DREAM CARS

Noite - Jantar

o Opção 1: HARD ROCK CAFÉ GRAMADO

o Opção 2: MAGNÓLIA CINE GASTRÔ BAR

Manhã 

o Opção1: PARQUES DA SERRA –
BONDINHOS AÉREOS (trens turísticos, 
teleféricos)

o Opção 2:SPA Day no KUROTEL

o Almoço no Restaurante BELLA GRAMADO 
ou no  PARQUE OLIVAS DE GRAMADOO

Tarde

o Opção 1: Degustação de Vinhos  na 
VINÍCOLA JOLIMONT

o Opção 2: Workshop de harmonização de 
CHOCOLATES com vinho 

Noite - Jantar

o Opção 1: Festa na Harley Motor Show

o Opção 2: Restaurante inglês no 
GEORGE III



1º DIA

S U G E S T Ã O  D E  
R O T E I R O  D E  0 3 D I A S

2º DIA 3º DIA
Manhã 

o Opção1: Treinamento Vivencial na VIVENDO

o Opção 2: SNOWLAND (Parque de neve 
indoor)

o Almoço - PARQUE TOMASINI ou no 
RESTAURANTE POUSO NOVO

Tarde

o Opção 1: Cicloturismo em Gramado

o Opção 2: Oficina de risotos ou massas na 
UCS- Escola de Gastronomia

Noite - Jantar

o Opção 1: Noite Gaúcha na CHURRASCARIA 
GARFO & BOMBACHA  com show folclórico

o Opção 2: Curso de vinhos com jantar 
harmonizado na Escola de Gastronomia da 
UCS 

Manhã 

o Opção1: MUNDO A VAPOR (parque temático 
que une diversão e conhecimento através de 
mini réplicas em funcionamento)

o Opção 2: PARQUES DA SERRA – BONDINHOS 
AÉREOS (trens turísticos, teleféricos)

o Almoço no ESTAÇÃO CAMPOS DE CANELLA

Tarde

o Opção 1: Tarde de aventura no ALPEN 
PARK (Trenó, Cinema 4D, Montanha Russa e 
Esportes de Aventura) 

o Opção 2: Cervejaria RASEN BIER e 
DREAMLAND MUSEU DE CERA, HARLEY 
MOTOR SHOW e HOLLYWOOD DREAM CARS

Noite - Jantar

o Opção 1: HARD ROCK CAFÉ GRAMADO

o Opção 2: MAGNÓLIA CINE GASTRÔ BAR

Manhã 

o Opção1: PARQUES DA SERRA –
BONDINHOS AÉREOS (trens turísticos, 
teleféricos)

o Opção 2:SPA Day no KUROTEL

o Almoço no Restaurante BELLA GRAMADO 
ou no  PARQUE OLIVAS DE GRAMADOO

Tarde

o Opção 1: Degustação de Vinhos  na 
VINÍCOLA JOLIMONT

o Opção 2: Workshop de harmonização de 
CHOCOLATES com vinho 

Noite - Jantar

o Opção 1: Festa na Harley Motor Show

o Opção 2: Restaurante inglês no 
GEORGE III

S U G E S T Ã O  D E  
R O T E I R O  D E  0 5 D I A S

1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA
Manhã 

o Treinamento Vivencial 
na VIVENDO

o Almoço na 
ESTALAGEM LA 
HACIENDA

Tarde

o Opção 1: Cicloturismo
em Gramado

o Opção 2: SPA Day no 
KUROTEL

Noite - Jantar

o Opção 1: Jantar no 
vagão do trem no 
ESTAÇÃO CAMPOS 
DE CANELLA

o Opção 2: MAGNÓLIA 
CINE GASTRÔ BAR

Manhã 

o Tarde de aventura no 
ALPEN PARK 
(Trenó, Cinema 
4D, Montanha Russa e 
Esportes de Aventura) 

o Almoço no CAFÉ 
COLONIAL BELA VISTA

Tarde

o Cervejaria RASEN BIER e 
HOLLYWOOD DREAM 
CARS

o Drive Experience no 
SALÃO SUPER CARROS

Noite – Jantar

o Uma noite DREAMLAND 
MUSEU DE CERA e Festa 
na Harley Motor Show

Manhã 

o SNOWLAND (Parque de 
neve indoor)

o Almoço - PARQUE 
TOMASINI

Tarde

o Opção 1: Piquenique no 
Parque OLIVAS DE 
GRAMADO

o Opção 2: Oficina de 
risotos ou massas na UCS-
Escola de Gastronomia

Noite – Jantar

o Noite Gaúcha na 
CHURRASCARIA GARFO & 
BOMBACHA  com show 
folclórico

Manhã 

o MUNDO A VAPOR 
(parque temático que 
une diversão e 
conhecimento através 
de mini réplicas em 
funcionamento)

o Almoço no ESTAÇÃO 
CAMPOS DE CANELLA

Tarde

Curso de vinhos com 
jantar harmonizado na 
Escola de Gastronomia 
da UCS 

Noite – Jantar

o HARD ROCK CAFÉ 
GRAMADO

Manhã 

o PARQUES DA SERRA –
BONDINHOS AÉREOS 
(trens turísticos, 
teleféricos)

o Almoço no Restaurante 
BELLA GRAMADO

Tarde

o Workshop de 
harmonização de 
CHOCOLATES com 
vinho na VINÍCOLA 
JOLIMONT

Noite – Jantar

o Restaurante inglês no 
GEORGE III



R E S T A U R A N T E S  E  AT R AT I V O S
SUGESTÃO DE 

O Parque Tomasini integra diversão, 
cultura e gastronomia com ampla 
estrutura em meio à natureza. 
Dentro do Parque, o Restaurante Carazal 
possui espaço para receber 
festas, jantares, atividades de integração 
e piqueniques em um ambiente rústico e 
acolhedor.

A gastronomia apresentada pelo
George III, inspirada pelo fascínio da 
comida histórica e clássica britânica, 
busca o encontro com o contemporâneo 
através de emoções que toquem além 
do paladar.

Em 1972 nascia o primeiro Café Colonial 
do Brasil, o Café Bela Vista. Receitas 
famosas que prestigiam a culinária dos 
imigrantes aliada a tradição de servir 
uma mesa farta e saborosa. São mais de 
80 delícias, entre tortas, doces, geléias, 
sucos, queijos e carnes.

Parque Tomasini Restaurante GeorgeIII Café Colonial Bela 
Vista
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R E S T A U R A N T E S
SUGESTÃO DE 

Parque Olivas de 
Gramado

Hard Rock Café 
Gramado

Com uma vista de tirar o 
fôlego, em cima de um cânion no 
interior da cidade, o local 
proporciona experiências que 
resgatam a cultural dos 
colonizadores de Gramado.

Um happy hour descolado, shows 
de cover, bandas e duplas em um 
ambiente com peças icônicas dos 
maiores astros do rock!

clique AQUI para 
conhecer mais



Sugestões de restaurantes em CANELA

ESTAÇÃO CAMPOS DE 
CANELLA

MAGNÓLIA CINE 
GASTRÔ BAR GRANDE HOTEL CANELA CHURRASCARIA GARFO 

& BOMBACHA

clique AQUI para 
conhecer mais
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Há mais de 20 anos no mercado, é uma Fundação sem fins
lucrativos responsável pelo marketing do destino na promoção
das cidades integrantes da Região das Hortênsias
(Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula) para
a prospecção de eventos do segmento MICE Meetings
(Encontros), Incentives (Incentivos),Conferences (Conferências) and
Exhibitions (Feiras).

Atender os planejadores de eventos, entidades de classe ou
empresas corporativas na apresentação do destino e em
soluções para fazer dos eventos um sucesso.

NOSSA MISSÃO

www.visitegramadaoecanela.com.br

SIGA, CURTA E COMPARTILHE

Todos os direitos sobre o e-book são reservados. Não é permitida a cópia/reprodução do conteúdo sem a autorização do autor. Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais.
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