
PRECISO DE FÉRIAS EM 

GRAMADO 
ROTEIRO GASTRONÔMICO DE 3 DIAS 

 



OLÁ, SEJA BEM VINDO!  
 

 

  Olá! Me chamo Carol Martinez 😊 

Sou responsável pela produção do 

conteúdo do Blog Preciso de Férias, que 

tem como finalidade ajudar, incentivar e 

encorajar você a realizar seu maior sonho: 

VIAJAR CADA VEZ MAIS  

Vamos nos conhecer melhor? Vamos 

bater um papo? 

Segue abaixo alguns dos meus principais 

contatos... 

Espero você lá! 

 

❖ Meu Blog com muitas dicas de viagens e 

roteiros para você 

 Precisodeferias.com.br 

 

❖ Meu Canal de Vídeo no YouTube: 

     Preciso De Férias Tv 

 

❖ Minha Página Do Facebook 

    Facebook.com/blogprecisodeferias/ 

 

❖ Meu Perfil No Instagram  

    Instagram.com/preciso.de.ferias 

 

 

https://precisodeferias.com.br/
https://precisodeferias.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCfkbZ04Av42-GpYxcGshG6Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCfkbZ04Av42-GpYxcGshG6Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/blogprecisodeferias/
https://www.facebook.com/blogprecisodeferias/
https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/


PRECISO DE FÉRIA EM GRAMADO – ROTEIRO GASTRONÔMICO 
 

Explore conosco a sensacional cidade de GRAMADO, COM MUITAS 

DICAS sobre restaurantes, pontos turísticos, passeios, valores, endereços e 

sugestões para você aproveitar todas essas informações da melhor maneira 

possível. 

 

Esse roteiro tem o objetivo principal de auxiliar e informar pontos 

relevantes para que você consiga direcionar da melhor forma possível a sua 

viagem  

Tem o intuito de sugerir atrações que durante nossa viagem deram certo 

e sinta-se à vontade para acrescentar ou retirar conforme seu desejo. 

 

ATENÇÃO 

 

 Este roteiro foi elaborado de acordo com os gostos e interesses dos 

viajantes do Blog Preciso de Férias. Portanto, serve apenas de sugestão e 

auxílio para que você seguidor, elabore o seu próprio roteiro de viagem com as 

suas atrações e locais de seu interesse.  

Portanto, não se trata, de uma prestação de serviço turístico, ou mesmo 

agenciamento de viagens e/ou compromissos com prestação de serviços 

turísticos, apenas estamos compartilhando um roteiro particular elaborado, em 

época própria, de acordo com nossos gostos e necessidades. Não nos 

responsabilizamos, de qualquer forma, e por absolutamente nenhuma atividade 

desenvolvida pelas empresas das quais sugerimos no roteiro. 

 

E lembre-se de encaixar essas informações no seu planejamento pessoal 

e qualquer dúvida estaremos à disposição pelas plataformas digitais e pelo 

telefone.   

 

Os valores descritos neste roteiro podem sofrer algumas variações 

conforme o reajuste do país. 

 

IMPORTANTE: Se você não se sente seguro em planejar a sua própria viagem, 

sugerimos sempre o auxílio de empresas especializadas em agenciamento turístico, 

devidamente credenciadas pelo respectivo conselho. 



LINKS IMPORTANTES  
 

➔ Esse roteiro comporta um itinerário de 3 dias, porém existem vários outros passeios fora 

de Gramado BEM bacanas. Recomendo muito fazer com a empresa Tour On.  

 

➔ Seria interessante, você acrescentar mais 2,3 ou 4 dias para que sua viagem seja mais 

completa 

 

➔ Veja mais passeios na SERRA GAUCHA 

 

➔ Hotel CASA DA MONTANHA é um verdadeiro charme e como recomendação, hospede-se 

nele! Pois tenho certeza que será inesquecível. 

 

➔ Porém existem outros hotéis excelentes tanto como ele e com preços mais acessíveis 

 

Confira o ranking dos melhores hotéis em Gramado através do Booking.com 

“Gosto muito deste site, pois além você conseguir fazer a sua reserva com possibilidades de 

cancelamentos, poderá ver opiniões de outros viajantes sobre hospedagem pela região” 

 
CONFIRA NO BLOG 
 

HOTEL CASA DA MONTANHA EM GRAMADO - UM FINAL DE SEMANA MARAVILHOSO NUM 

HOTEL ELEGANTE E SOFISTICADO 

O QUE FAZER EM GRAMADO: ROTEIRO DE 3 DIAS 

GRAMADO - VIAGEM NO INVERNO - SERÁ QUE NEVA? 

12 LUGARES IMPERDÍVEIS PARA VISITAR EM GRAMADO 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.touron.com.br/redirect/kmKtdiBH9iN
https://www.booking.com/hotel/br/casa-da-montanha.pt.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-645052&aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/index.html?aid=1654717
https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/hotel-casa-da-montanha-em-gramado-um.html
https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/hotel-casa-da-montanha-em-gramado-um.html
https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/blog-post.html
https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/06/gramado-viagem-no-inverno-sera-que-neva.html
https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/12-lugares-imperdiveis-para-visitar-em.html


PRECISO DE FÉRIA EM GRAMADO – ROTEIRO GASTRONÔMICO 
 

1° DIA – CHEGADA EM GRAMADO 
 

• 8:15 – Sair de casa para o aeroporto de  

• Navegantes  

• 9:55 – Saída de Navegantes para o Aeroporto de Porto Alegre 

• 11:00 – Chegada ao Aeroporto de Porto Alegre 

• 11:30 - Aluguel do carro  no próprio aeroporto 

• 12:15 – Saída de Porto Alegre até Gramado 

• 14:30 – Chegada e check-in ao Hotel 

• 15:00 – Almoço 

• 20:30 – Jantar  

DICA IMPORTANTE: 

Em vez de alugar um carro, você pode ir até Gramado de Transfer – CLIQUE AQUI E 

VEJA OS VALORES  

 

QUANDO CHEGAR EM GRAMADO NÃO ESQUECER DE TIRAR FOTO NA 

ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ 14:30 – CHEGADA NO HOTEL CASA DA MONTANHA 

 

 

 

 

 

 

https://www.touron.com.br/redirect/G3PtviqH3hY
https://www.touron.com.br/redirect/G3PtviqH3hY
https://www.google.com.br/maps/place/Casa+da+Montanha/@-29.3457589,-50.8888343,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x951932d80d52d6c3:0x874bcf6d57310c9a!8m2!3d-29.3457589!4d-50.8866456


➔ 15:00 – ALMOÇAR NA RUA COBERTA (SUGESTÃO Bistrot Pastasciutt)  

               450 METROS DESDE O HOTEL CASA DA MONTANHA 

 

 

Sugestão de Pratos: 

Peça "Sugestão do chef"  

Com entrada + prato principal + sobremesa  

por R$46 

Mais dicas sobre o restaurante – CLIQUE AQUI 

 

➔ 20:30 – JANTAR NO RESTAURANTE GALETO MAMMA MIA 

               IR DE CARRO – 3 KM DESDE O HOTEL 

Pra quem quer comer bastante  

Se você está buscando comida farta, típica italiana 

e um delicioso galeto este é o lugar certo. Uma das 

melhores galeterias de Gramado, Mamma Mia 

serve seus tradicionais pratos com preço único e 

repetição à vontade por R$ 79,90 (2018) por 

pessoa e crianças com menos de 6 anos pagam 

meia. 

Mais dicas sobre o restaurante – CLIQUE AQUI 

https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/sugestoes-de-restaurantes-em-gramado-3.html
https://www.google.com.br/maps/place/Galeto+Mamma+Mia+Gramado/@-29.3716323,-50.8624461,15.46z/data=!4m5!3m4!1s0x951932437a9e720b:0xafca1505a838ce78!8m2!3d-29.3714536!4d-50.8627797
https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/sugestoes-de-restaurantes-em-gramado-3.html


PRECISO DE FÉRIA EM GRAMADO – ROTEIRO GASTRONÔMICO 
 

2° DIA – VER A GEADA 
 

Acordar cedo para tirar fotos limpas (sem pessoas) e ver as geadas  

Sair do Hotel: 7 horas da manhã 

  

➔ CENTRINHO (gratuito) 

Aproveite para caminhar pelo centrinho e explorar os principais pontos turísticos de 

Gramado nessa hora, pois você não vai encontrar ninguém nas ruas e suas fotos 

sairão como de revistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➔ NÃO ESQUEÇA DE IR ATÉ A RUA TORTA QUE FICA NO CENTRINHO 

TAMBÉM (gratuito) 

 

Outro ponto turístico da cidade de 

Gramado, é a rua Emilio Sorgetz a Rua 

Torta, ponto muito visitado que encanta e 

chama atenção do turista e de quem 

passa por ela. 

Conhecida por sua sinuosa forma tortuosa 

lembra uma das mais famosas ruas da 

Califórnia a Lombard Street. 

 

A rua Torta em Gramado é cheia de 

magnificas flores e árvores que a tornam 

ainda mais bela e mágica. Tire fotos e 

brinque com a sua imaginação.  

 

➔ LAGO JOAQUINA RITA BIER (gratuito) 

➔ LAGO NEGRO (gratuito) 

 

VOLTAR AO HOTEL PARA TOMAR CAFÉ DA MANHÃ  

➔ ALMOÇAR NOVAMENTE NA RUA COBERTA 

➔ CASAMENTO DOS SONHOS  

https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/hotel-casa-da-montanha-em-gramado-um.html
https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/hotel-casa-da-montanha-em-gramado-um.html


PRECISO DE FÉRIA EM GRAMADO – ROTEIRO GASTRONÔMICO 
 

Se puder ir para tirar umas fotos lindas no Casamento dos Sonhos DEPOIS DO 

ALMOÇO – você conseguirá ir caminhando da Rua Coberta até o casamento 

dos Sonhos  (gratuito) 

 

 

 

 

 

 

 

➔ RESTAURANTE SABOR DA FAMILLE – FUNDUE  

Pode ir caminhando – 900m 

Pra comer um deliciosofondue longe das 

multidões dos turistas 

O preço foi ótimo- R$ 59,90 (2018) por pessoa 

para pagamento em dinheiro ou R$ 69,90 com 

cartão – com direito à fondue doce e salgado, 

com carnes variadas, frutas e molhos. 

 

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS SOBRE O 

RESTAURANTE 

 

3° DIA – VOLTA PARA CASA 
 

Para voltar ao aeroporto de Porto Alegre sem carro, contrate transfer de Gramado até 

a capital do Rio Grande do Sul (os links estão no inicio do roteiro) 

*Esse roteiro, é bem básico e ideal para quem já visitou Gramado ou quer passar 

apenas um final de semana para descansar e comer bem. 

Como falei lá em cima, existem outras atrações  

Por isso pesquise e faça um planejamento conforme seu interesse!  

https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/sugestoes-de-restaurantes-em-gramado-3.html
https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/sugestoes-de-restaurantes-em-gramado-3.html
https://viagensdecarolinamartinez.blogspot.com/2018/07/sugestoes-de-restaurantes-em-gramado-3.html


 

ADORARIA SABER NOTÍCIAS SOBRE VOCÊ 😊 

 MARQUE @preciso.de.ferias NO INTAGRAM  

TE DESEJO UMA EXCELENTE FÉRIAS, ESPERO QUE ESSE 

ROTEIRO TE AJUDE DE ALGUMA FORMA 

E BOA VIAGEM! 

 

 

https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/

