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entrada no parque;
30 minutos de patinação no gelo;
roupas térmicas para a neve emprestadas;
atrações na área da neve, com exceção a pista de
esqui e snowboard;

O parque de neve Snowland é dividido em duas
áreas: Vilarejo Alpino e Montanha de Neve.

Todo viajante, ao pagar por um ingresso padrão
(passaporte), tem direito a essas atividades no parque
Snowland:

Snowland

a partir de R$79 (clique aqui para comprar ingressos)

Ler mais sobre Snowland no blog

https://malaprontagramado.com.br/pdf/snowland/
https://malaprontagramado.com.br/snowland-vale-a-pena/
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Mini Mundo
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Imagina um lugar no qual você encontrasse
miniaturas de todas as partes do mundo, como
uma enorme pequena cidade. Sim, você leu
certo: em um espaço grande, o mundo ao seu
olhar. Assim é o Mini Mundo em Gramado.

É uma das atrações mais interessantes da região. Porque faz
parte da história local, de uma família que veio da Alemanha e
se estabeleceu no Brasil.

Além disso, por mais que pareça um passeio de criança, não é.
O nível de detalhes e o preciosismo tornam tudo ainda mais
válido, mesmo que o ingresso não seja assim tão em conta.

Mini Mundo

a partir de R$79 (clique aqui para comprar ingressos)

Ler mais sobre Mini Mundo no blog

https://malaprontagramado.com.br/pdf/minimundo
https://malaprontagramado.com.br/mini-mundo-vale-a-pena/
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Lago Negro
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Localizado na Rua A.J. Renner, no bairro de
Planalto, este local está à disposição de quem
por ele passa 24 horas, ou seja, se você tem
hábitos diurnos ou noturnos, sempre vale uma
caminhada por lá.

Os pedalinhos do Lago Negro, em formato de cisne, são
especiais justamente por proporcionarem aos visitantes um
visual ainda mais belo, do meio do lago, para o restante da
vista.

Se estiver em família, as crianças vão se divertir no pedalinho
em formato de caravela. Perfeito para levá-las às origens do
Brasil com diversão e um pouco de esporte.

Lago Negro

Grátis!

Ler mais sobre Lago Negro no blog

https://malaprontagramado.com.br/lago-negro/
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Catedral de Pedra
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Ela abraça a história da cidade, mostra arte sacra de forma
belíssima e ainda conta com um show de luzes todos os dias à
noite, o que a deixa ainda mais interessante.

Ela é a principal igreja da cidade, e começou a
ser construída em 1937, tendo seu projeto
finalizado somente em 1987. Foram muitos anos
para conseguir chegar à perfeição, mas ela foi
alcançada.

A não ser que você deteste arte, cultura e história, o que é
estranho para quem vai visitar a Serra Gaúcha, a Catedral de
Pedra de Canela é uma atração e tanto.

Catedral de Pedra

Grátis!

Ler mais sobre a Catedral no blog

https://malaprontagramado.com.br/pdf/minimundo
https://malaprontagramado.com.br/catedral-de-pedra/
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Rua Coberta
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Localizada no centro de Gramado, logo ao lado
da Igreja Matriz e do Palácio dos Festivais, está
a Rua Coberta, uma preciosidade que merece
ser visitada por sua beleza e pelas diversas
opções de atividades para se fazer.

Como não se trata de um parque ou outra atração que ofereça
infraestrutura própria, aqui é um excelente lugar para parar e
aproveitar o que a cidade de Gramado tem a oferecer. É a
síntese.

Por isso, a Rua Coberta Gramado vale a pena porque sua
beleza condiz com o restante do charme da cidade, sobretudo
em datas festivas.

Rua Coberta

Grátis!

Ler mais sobre a Rua Coberta no blog

https://malaprontagramado.com.br/pdf/minimundo
https://malaprontagramado.com.br/rua-coberta-gramado/
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Gramado Zoo
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Se estiver em grupo ou família, tome cuidado com os preços
altos – ou se a atração chama a atenção de todos.

Este é um dos mais bem estruturados
zoológicos do país. Em funcionamento desde
2008. 

Se você tiver disposição para uma boa caminhada e grana
para investir no passeio, é praticamente garantido que você não
se arrependerá.

Gramado Zoo

A partir de R$64

Ler mais sobre a Gramado Zoo no blog

https://malaprontagramado.com.br/pdf/minimundo
https://malaprontagramado.com.br/zoologico-de-gramado-vale-a-pena/
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Bondinhos Aéreos
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Se estiver em grupo ou família, tome cuidado com os preços
altos – ou se a atração chama a atenção de todos.

Este é um dos mais bem estruturados
zoológicos do país. Em funcionamento desde
2008. 

Se você tiver disposição para uma boa caminhada e grana
para investir no passeio, é praticamente garantido que você não
se arrependerá.

Bondinhos Aéreos

A partir de R$48

https://malaprontagramado.com.br/pdf/bondinhos


8

Maria Fumaça
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Além disso, que tal aproveitar a visita e aproveitar para visitar
alguns museus da região?

É um dos passeios mais charmosos para se
fazer, o que é sugerido que faça a modalidade
mais completa, se puder. Isso porque, assim,
você já conhece os diversos aspectos da Serra
Gaúcha.

Você aproveita a tradição, os vinhos, a gastronomia, a cultura e
a história da Serra Gaúcha em uma tacada só, te dando mais
tempo para explorar outras atrações da região.

Maria Fumaça

A partir de R$249

Ler mais sobre a Maria Fumaça no blog

https://malaprontagramado.com.br/entretenimento/
https://malaprontagramado.com.br/pdf/mariafumaca
https://malaprontagramado.com.br/passeio-maria-fumaca-gramado-vale-a-pena/
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Café Colonial
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Não deixe de ir. O importante mesmo é ir com a barriga vazia,
pois é comida que não acaba mais. Tudo é tão gostoso que
parar de comer é impossível.

Quem visita Gramado, sabe que o Café Colonial
é parada obrigatória. Não é só passeio de
turista não; faz parte da cultura deles.

Não tem dia e nem horário certos para conhecer os cafés
coloniais de Gramado.

Café Colonial

A partir de R$30

Ler mais sobre a Café Colonial no blog

https://malaprontagramado.com.br/pdf/colonial
https://malaprontagramado.com.br/passeio-maria-fumaca-gramado-vale-a-pena/
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Pizzaria Temática
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Tudo vai depender de sua disponibilidade financeira, pois esta
experiência é cara: um jantar no Porto ou no Navio sai por R$
139,00 por pessoa, mas pode ser encontrado em promoção em
diversas épocas do ano.

É uma pizzaria, mas se torna praticamente um
parque temático, que vai encantar crianças e
adultos por boas horas (e de fato, você não
pensa 1 segundo em sair dali).

Pizzaria Temática

A partir de R$139

Ler mais sobre a Cara de Mal no blog

https://malaprontagramado.com.br/pdf/carademau
https://malaprontagramado.com.br/porto-cara-de-mau/
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Mundo de Chocolate
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O Mundo de Chocolate em Gramado é feito
para os amantes desta maravilha de doce, mas
também para os curiosos de plantão.

O passeio oferece o deslumbre visual das esculturas em
chocolate maciço, algo que deixará os mais incrédulos felizes
com a oportunidade.

No final, a loja garante que a sua vontade por este doce te faça
levar o quanto puder para casa.

Mundo de Chocolate

A partir de R$35

Ler mais sobre o Mundo de Chocolate no blog

https://malaprontagramado.com.br/pdf/mundochoc
https://malaprontagramado.com.br/mundo-de-chocolate-vale-a-pena/


Ou simplesmente tirar alguma dúvida
com especialistas?

Quer ajuda para comprar os
ingressos ou passeios?
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Matheus
19 99130.5044*

Rafael
19 98177.0416*

* Somente WhatsApp


