
 

 

Descritivo Natal Luz Gramado/Canela. 
 

 
 

Um passeio para viver a magia do Natal! 

O Natal Luz de Gramado proporciona sonhar acordado e voltar a ter sentimentos que há 

muito tempo estavam escondidos dentro do coração. Inúmeros shows e eventos 

espalhados pela cidade criam sensações, emocionam o público e resgatam a simbologia 

do Natal. Um Natal grandioso, uma aventura de Natal, uma festa de Natal, uma fábula de 

Natal, Desfiles de Natal, músicas de Natal, transformam uma cidade inteira. 

E, ao chegar a Gramado, tudo acontece, basta querer, porque... 

"Aqui Eu Volto a Acreditar na Magia do Natal!" 

 

Valor do pacote: 

= Adulto (conforme anunciado) a vista ou em ate 12 vezes no cartão (consulte taxas). 

= Criança de 0 a 5 anos no colo não paga ( 01 criança). 

= Criança que não tiver RG deve portar a certidão de nascimento. 

 

O pacote inclui:  
 Transporte categoria turismo ida e volta de Porto Alegre/RS destino Gramado / Canela 

 Coordenadores desde Porto Alegre 

 
Não esta incluso no pacote: 

 Ingressos a parques, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados 

como serviços incluídos. 

 Alimentação em geral e/ou gastos extras, quando não mencionados como serviços 

incluídos.  

 Passeios e/ou eventos opcionais 

 Seguro de Assistência em viagens – OPCIONAL 

 Quaisquer não mencionados no item incluso no valor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Local de embarque: Estacionamento 2 Haudy Park Rua Comendador Álvaro Guaspari,  

n º 100 (150 metros da Rodoviária de Porto Alegre). 

Inicio do Embarque às 6:30. 

Saída do ônibus as 7:00, com tolerância máxima de 10 min. 

- 9:40 chegada em Canela no parque Caracol  

- 11:30 Embarque para o centro de Canela 

- 13:30 Embarque para o centro de Gramado 

- 11:30 Embarque para o centro de Canela 

- 13:30 Embarque para o centro de Gramado 

- 14:00 Fabrica de Chocolate (não paga ingresso, a penas se for visitar o museu). 

- 20:30 show de acendimento das luzes de Natal ( não paga ingresso, chegar antes 

para garantir lugar). 

- 21:00 Embarque para retorno á Porto Alegre. 

 

Horários previstos:  

Horários previstos podem sofrer alterações por motivos externos diversos, pois podem ocorrer 

atrasos em virtude das condições de transito, tramites aduaneiro e fiscalizações no decorrer do 

trajeto. 

 

Embarque, documentos obrigatórios: 
 Deverá ser apresentado o mesmo documento utilizado para reserva, seja RG ou CPF ambos  
A não apresentação do documento no momento do embarque impossibilita o embarque e 
consequentemente o desligamento automático da viagem (sem direito a reembolso). 
 

 

Estrangeiros Residentes:  

Carteira de Identidade de Residência (RNE) passaporte dentro de sua validade. 

Sendo que desta forma, qualquer tipo de problema referente à documentação que venha a 

causar a impossibilidade de embarque, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer 

reclamação e nem devolução de valores. 

 

 Menores viajando acompanhados por pessoa com vínculo de parentesco: 

Portar carteira de identidade . Necessária apresentação de documento que comprove o grau 

de parentesco, seja pai ou mãe, irmãos maiores de 21 anos, tios ou avós, levar autorização 

escrita, assinada pelo pai ou pela mãe, ou responsável legal, com firma reconhecida por 

autenticidade ou semelhança. 

 

 Menores viajando acompanhados por pessoa sem vínculo de parentesco:  

Portar carteira de identidade. Necessária apresentação de autorização escrita, assinada pelo 

pai ou pela mãe, ou responsável legal, com firma reconhecida por autenticidade ou 

semelhança. 

 

 Menores viajando sozinhos:  

Portar carteira de identidade. Necessária autorização judicial da Vara da Infância e da 

Juventude, quando a criança viajar para fora da Comarca onde reside, desacompanhada dos 

pais, ou responsável legal, ou parente, ou pessoa autorizada pelos pais. 



 

 

 

 

 

 

Atenção: 
Carregue seus pertences e o que achar necessário em sua bagagem de mão, não será 

permitido a abertura do bagageiro do ônibus no decorrer da viagem para retirada de 

pertences pessoais. 

 

A Moving não se responsabiliza por objetos pessoais esquecidos ou deixados no 

ônibus. 

 

Assentos: 

Não reservamos assentos no ônibus, mas entendemos ser prioridade sentarem –se juntos 

casais, Pessoas com mais idade e acompanhados de crianças. Podemos solicitar a troca de 

lugares devido a esta situação aos que viajam sozinhos ou entre amigos. Todos devem 

retornar no mesmo assento de ida. Havendo interesse o interesse de troca ou alteração de 

assentos, deverá ser solicitado educadamente ao passageiro que ocupa o determinado lugar. 

Esta atitude evita problemas, e mantem o RESPEITO e EDUCAÇÃO no Ônibus. 

 

Ônibus: 

Qualquer dano no ônibus causado por passageiro (dano em poltrona, mau uso do banheiro, 

quebra de alguma peça, utensilio, equipamentos, será de inteira responsabilidade do mesmo e 

arcara com o prejuízo. 

 

Bens do Passageiro: 
A Moving não se responsabiliza pela guarda ou perda de bagagens ou objetos pessoais 

deixados dentro do ônibus ou locais ao longo do percurso tais como: 

 Restaurantes, cafés, bares e assemelhantes 

 Locais de visitação pública ou privada 

 
Fumantes: 

E expressamente PROIBIDO FUMAR, dentro do ônibus. 

OBS: Caso aconteça de alguém fumar dentro do ônibus, será dado uma “ADVERTENCIA”, e 

caso ocorra novamente o mesmo será desligado da viagem sem direito a reembolso. 
 

E PROIBIDO LIGAR QUALQUER EQUIPAMENTO DE SOM que possa comprometer a 

segurança, o conforto ou a tranquilidade dos demais passageiros, tais como: 

- Caixa de som,portátil,amplificada. 

- Radio, CD ou DVD. 
 

E Proibido o consumo de bebida alcoólica no interior do ônibus. 

LEI FEDERAL Nº 9.294/96: Dispõe sobre a proibição ao consumo de bebidas alcoólicas em 

transporte coletivo. O passageiro terá recusado seu embarque ou determinado o seu 

desembarque, quando estiver em estado de embriagues, comprometer a segurança, o conforto 

ou a tranquilidade dos demais passageiros ou demonstrar incontinência no comportamento. 

Caso o passageiro insista, a polícia poderá ser chamada. 

 
Embargo/Cancelado: 
Caso a viagem seja comprada por motivos de algum evento/festa e o mesmo seja cancelado, a 

Moving não se responsabiliza pelo mesmo, assim os clientes arcarão com o prejuízo. Isso 

serve para qualquer tipo de viagem que envolva a venda de ingresso. A Moving não faz parte 

da produção, não temos vinculo algum com o evento a ser realizado. 
 
 



 

 
 

 
 
 

Das Responsabilidades: 
A Moving não se responsabiliza por ocorrências de: 

Acidentes ou lesões corporais ocorridas ao CLIENTE durante a viagem. 

 

SEGURO VIAGEM NÃO ESTA INCLUIDO NO PACOTE. 
 

A Moving recomenda ao cliente a aquisição de seguro viagem. Os passageiros que, no 

decorrer da viagem necessitarem de assistência medica, ambulatorial hospitalar de remédios e 

ministração do mesmo ou tratamento durante a viagem, devera suportar as despesas deles 

decorrentes as suas próprias expensas. A Moving orienta para que os titulares de seguro que 

acobertem  esses casos especiais, que vigorem pelo tempo da viagem, poderá adquiri-los junto 

as empresas especializadas no ramo. 

 

Informações Adicionais: 
 
Valores de entrada no Parque do Caracol (não é aceito cartão de crédito para 

pagamento): 

- Adulto (12 a 60 anos) - R$20,00 

- Criança (0 a 11 anos) - R$ 10,00  

- Sênior (acima de 60 anos) - R$ 10,00.  

- Incluso: Trilhas, caminhadas, mirante e descida até a Cascata do Caracol.  

• Atividades opcionais no parque (pagamento somente em dinheiro)  

- Trem 

- Torre 

- Teleférico$ 42,00. 

 

Os valores das atrações nos parques são inteiramente de responsabilidade dos locais 

conforme normas e regras de uso. Os valores podem sofrer alteração sem aviso prévio. 

Havendo divergência nos valores informada neste com os dos locais, prevalecerão os 

valores conforme tabela nos locais. 

 
O que levar: 

 

- Roupas e calçados confortáveis  

- Mochila pequena 

- Toalha, boné, filtro solar, hidratante (agua, suco, isotônico)  
 

Levem muita disposição, alegria e pensamentos positivos, pois a viagem promete muitas 
aventuras, novas amizades, paisagens e momentos incríveis. PERMITA-SE! 

 

Obrigatório: portar documento de identidade. A sua falta exime a Moving Turismo de qualquer 

responsabilidade, inclusive reembolso. A Moving Turismo não se responsabiliza por danos 

pessoais, perdas ou inconvenientes no itinerário, desastres naturais, distúrbios civis, restrições 

governamentais ou qualquer circunstância que escapem de nosso controle. A Moving Turismo 

se compromete a brindar os serviços de acordo com o itinerário contratado, sempre e quando 

não existam circunstâncias que ponham em risco a integridade dos passageiros. Em todo 

caso nos reservamos o direito de modificar ou alterar qualquer itinerário, de tal maneira 

que os passageiros possam continuar sua viagem de forma segura. 



 

 

 

 

 

 

 

A Moving deseja a todos uma ótima viagem! 

“Viajar é mais que conhecer lugares novos e viver experiências cada vez mais 

diferentes, é colecionar Histórias”. 

 

Moving Turismo Inscrito no CNPJ 29.711.123/0001-12 CNAE 79.11-2/00 
CADASTUR Nº 23.093364.10.0001-3 

 
Informações e Reservas: 

E-MAIL MOVINGTURISMO@HOTMAIL.COM 

Telefone (51) 32174371 

WhatsApp (51) 992241579 
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