
EXCURSÕES DA AV

Gramado, Canela e
Bento Gonçalves no

friozinho de junho
 Que tal curtir o friozinho da serra gaúcha

em boa companhia?As cidades de Gramado, Canela e Bento
Gonçalves oferecem uma combinação
imbatível de atividades, hospitalidade e
infraestrutura de primeira. Somado ao charme
do inverno, a região encanta ainda mais e é um
destino indicado para toda a família.  

Confira só a programação que a AV preparou e
aproveite para curtir mais essa viagem com a
gente!

Vagas limitadas. Confira condições de
pagamento e inscreva-se!

www.associacaoviking.com.br

Agende-se
Serra Gaúcha: Gramado, Canela e Bento Gonçalves
Saída: 15/06 (quarta à noite, véspera do feriadão)
Retorno: 19/06 (domingo a noite chegada em Curitiba)
Transporte em ônibus Double Deck (com sala de jogos e
lanche).
Três diárias no Hotel Master Gramado)| Quatro almoços |
Dois jantares

Passeios: 
City tour Gramado e Canela | Minimundo | Museu de Cera |
Mundo de Chocolate (parque temático) | Mundo à vapor |
Passeio de Maria Fumaça (trem).
Tour gastronômico:  Fondue / Cantina Italiana / Churrascaria
/ Café colonial.

Associado: adulto R$ 2.439,00 | criança de 5 a 12
anos:  R$ 1.549,00 | 2 a 4 anos: R$ 366,00 | criança de
zero a 2: free (**)
Convidado externo: adulto R$ 2.639,00 | criança de 5
a 12 anos: R$ 1.699,00 | 2 a 4 anos: R$ 366,00 |
criança de zero a 2: free (**)

Os valores do pacote especial

Os valores podem ser parcelados em até 9 vezes. 1ª parcela
em abril de 2022. Para os associados também é possível
fazer o desconto no PL&R.

(*) Pequenas alterações de roteiro poderão ocorrer por
condições climáticas.

(**) Considera-se criança de colo caso deseje um assento
ou outros detalhes da viagem, entrar em contato com
Leandro pelo fone 3405 5934 ou por e-mail
leandro.moreira@consultant.volvo.com

Confira Política de Cancelamento de
Viagens no site da AV


