


Beto Carrero World: 
diversão sem fim.

A pArtir de:

A pArtir de:

R$ 125,00 

R$ 75,00 

por pessoA.

por pessoA.

Um dos parques mais famosos no Brasil, o Beto 
Carrero World oferece atrações incríveis para 
públicos de todas as idades. Brinquedos radicais, 
personagens e muita diversão no sul do país. 
Validade: 31/07/2019

Consulte datas de funcionamento dos parques.

Embarque em uma experiência medieval em dos 
restaurantes temáticos mais badalados da região. 
Por lá, espetáculos e shows fazem a alegria dos 
visitantes que vão aproveitar um almoço inesquecível.  
*Necessário adquirir o passaporte Beto Carrero World.

   excAlibur

   beto cArrero World

Um dos parques de diversões mais famosos do Brasil, o Beto Carrero World fica na cidade de Penha, em Santa 
Catarina, e oferece atrações incríveis para todas as idades. Os pequenos podem aproveitar as áreas temáticas 
de seus personagens preferidos dos filmes Madagascar, Shrek e Kung Fu Panda. Os mais velhos vão curtir a 
Ilha dos Piratas e a ala do Velho Oeste. É ali que está o Mundo dos Cavalos, onde é possível fazer um passeio 
com os animais. Para quem busca mais adrenalina, a FireWhip é uma montanha-russa invertida com cinco 
loopings e alcança uma velocidade de quase 100 quilômetros por hora.

Imperdíveis também são os shows temáticos que o parque oferece. O Sonho do Cowboy é um musical que 
homenageia o próprio Beto Carrero, idealizador do parque que faleceu em 2008. Já o Blum é um espetáculo 
lúdico com muitas acrobacias e personagens do fundo do mar e Excalibur encena a história do Rei Arthur e 
as batalhas entre cavaleiros medievais. Falando em Excalibur, por lá também os visitantes podem curtir um 
almoço ou jantar temático, enquanto os atores divertem o público.



para Curtir o Brasil. 

Consulte datas de funcionamento dos parques.

De norte a sul do Brasil, experiências incríveis atraem milhares de visitantes todos os anos. Na cidade de Foz 

do Iguaçu, o Blue Park é a grande pedida. O maior parque aquático termal do sul do Brasil é ideal para quem 

busca relaxar e curtir momentos incríveis, com diversas piscinas, praias artificiais, restaurantes e muito mais. 

Já o clima apaixonante do nordeste é o pano de fundo perfeito para muita diversão com vista para o mar. Um 

dos complexos aquáticos mais famosos do país, o Beach Park está em Fortaleza e oferece diversas opções de 

entretenimento, além de uma completa infraestrutura com hotéis e restaurantes. Algumas das atrações mais 

emocionantes são o Arrepuis que conta com 5 toboáguas diferentes e o Insano, um tobogã de 41 metros de 

altura, onde os visitantes podem chegar a mais de 100km/hora na descida.

A pArtir de:

R$ 240,00 
por pessoA.

Com diversas atrações emocionantes, o Beach Park 
é um verdadeiro oásis de diversão no nordeste 
brasileiro. Neste parque aquático estão tobogãs 
e toboáguas, escorregadores com mais de 40 
metros de altura, bares, restaurantes e muito mais.  
Validade: 31/07/2019

   beAch pArk

A pArtir de:

R$ 147,00 
por pessoA.

Localizado em Foz do Iguaçu, o Blue Park é 
maior parque aquático termal do sul do Brasil, 
oferecendo muita diversão para todas as idades. 
Validade: 31/07/2019

   blue pArk  



os enCantos do natal  
na serra Gaúcha.

Consulte datas de funcionamento dos parques.

O clima das montanhas, a cidade toda enfeitada e com uma programação de shows, desf iles, gastronomia e 
atividades temáticas. Assim é Gramado durante o Natal Luz, onde fantasia e realidade transformam a cidade 
em um reino encantado durante o Natal. A festa é tradicionalíssima por lá e acontece há mais de 30 anos. 
Um dos períodos de maior movimento no destino que, por si só, já é imperdível. A festa une as tradições 
europeias trazidas pelos imigrantes, principalmente alemães e italianos, além de produções modernas e 
uma decoração mágica. O Natal Luz acontece sempre desde o f im de outubro e invade o ano seguinte, 
terminando no início de janeiro.

A pArtir de:

A pArtir de:

A pArtir de:

R$ 541,00 

R$ 541,00 

R$ 541,00 

por pessoA.

por pessoA.

por pessoA.

O Natal Luz é um dos eventos tradicionais mais 
aguardados da Serra Gaúcha, trazendo a magia 
do Natal para a charmosa cidade de Gramado. 
Inclui: transfer in/out, city tour e ingresso para  
1 noite de espetáculo.
Validade: 24/10/2019 a 12/01/2020

Ingresso para o tradicional desfile que acontece 
na rua mais famosa de Gramado.
Inclui: transfer in/out, city tour e ingresso para  
1 noite de espetáculo.
Validade: 24/10/2019 a 12/01/2020

Ingresso para o espetáculo Lenda do Bosque de 
Natal, um dos mais aguardados do evento.
Inclui: transfer in/out, city tour e ingresso para  
1 noite de espetáculo.
Validade: 24/10/2019 a 12/01/2020

   nAtAl luz iluminAtion

   nAtAl luz grAnde desfile de nAtAl

   nAtAl luz lendA do bosque de nAtAl



sul do Brasil:  
diversão para todas as idades. 

A pArtir de:

A pArtir de:

R$ 69,00 

R$ 160,00 

por pessoA.

por pessoA.

A Fabulosa Fábrica de Cerveja é uma apresentação 
teatral que mostra a produção de cerveja de uma 
forma lúdica e, ainda, oferece degustação de 
cervejas para visitantes maiores de 18 anos. 
Validade: 31/07/2019

Um passeio de trem passando pelas paisagens 
mais charmosas e descobrindo a cultura 
encantadora da Serra Gaúcha com parada no 
Parque Cultural Epopeia Italiana. 
Validade: 31/07/2019.  
Consulte local e data de embarque.

   fAbulosA fábricA de cervejA

A pArtir de:

R$ 169,00 
por pessoA.

Trazendo a magia da neve para Gramado, o 
Snowland é diversão certa para todas as idades 
com espetáculos ao vivo, atrações emocionantes, 
e muito mais. 
Validade: 31/07/2019

   snoWlAnd

   mAriA fumAçA e epopéiA itAliAnA 

O tradicional passeio de Maria Fumaça é uma das atrações mais procuradas na Serra Gaúcha e leva os 
visitantes a uma volta ao passado. Com um trajeto de 23 quilômetros saindo de Bento Gonçalves, o trem 
passa por paisagens surpreendentes que remontam a história da colonização da região. No caminho, os 
visitantes são surpreendidos pela cultura italiana e gaúcha no Parque Cultural Epopeia Italiana, um espaço 
traz espetáculos que contam a história de Lázaro e Rosa, os primeiros colonizadores da região, e ainda 
oferecem vinho, suco de uva e biscoitos coloniais. Depois disso, sobrou um tempinho? Aposte na visita à 
Fabulosa Fábrica de Cerveja, um espetáculo cênico que mostra aos visitantes todos os passos da feitura da 
cerveja. Ao f inal, os maiores de 18 anos podem degustar essa iguaria irresistível. E para aqueles que adoram 
um friozinho, o Snowland f ica a poucos minutos do centro Gramado e é um dos parques indoor mais gelados 
do Brasil. Lá estão atrações, shows, lojas e restaurantes. Mas se prepare: as temperaturas chegam até a -10º!



Condições gerais: Tarifas por pessoa a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Valores a partir do valor 
informado sujeitos a disponibilidade e alterações no momento da confirmação da reserva. Ingressos com garantia irrevogável 
de No-show, não reembolsáveis. Parcelamento em 10 vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o 
direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade para reservas efetuadas de 13/05/2019 - 19/05/2019.


