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Canela, 03 de Junho de 2015. 
 

 
Prezado, 

 

A BROCKER TURISMO foi fundada em 1995, com 20 anos de experiência em turismo, lazer e eventos. 
Atualmente com 3 unidades; sendo a matriz na cidade de Canela, e filiais em Gramado, Porto Alegre.  

 
A BROCKER TURISMO possui uma divisão especializada na GESTÃO DE EVENTOS, CONGRESSOS e VIAGENS 

CORPORATIVAS, a BROCKER TURISMO E EVENTOS. Possuímos uma equipe capacitada e focada em melhor 

atender o nosso cliente, buscando atendimento personalizado, ágil e econômico. 
 

Contamos com uma excelente infraestrutura para melhor atendermos os nossos clientes:  
 

 A BROCKER TURISMO E EVENTOS possui frota própria de veículos novos e completos, 6 ônibus 

Marcopolo, 5 micro-ônibus sênior Marcopolo e 06 vans Sprinter; 

 Todos os passageiros da BROCKER TURISMO E EVENTOS possuem o plano de área protegida 

UNIMED. Este plano consiste em prestar o primeiro atendimento ao passageiro que estiver realizando o 

passeio conosco entre as cidades de Gramado e Canela; 

 Bom relacionamento com fornecedores que garantem tarifas diferenciadas e serviços especializados. 

Expressivo número de apartamentos bloqueados durante todo o ano nos melhores hotéis da Serra 

Gaúcha; 

 Uma Equipe de guias de turismo credenciados na EMBRATUR, que trabalham regularmente com nossos 

produtos. Nossa equipe trabalha devidamente uniformizada e identificada; 

 Plantão de atendimento ao passageiro; 

 Loja no Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, oferecendo atendimento diferenciado aos 

clientes BROCKER TURISMO E EVENTOS; 

 Locação própria de veículos. 

 

 

 
SERVIÇOS OFERECIDOS PELA BROCKER TURISMO E EVENTOS 

 
 

 
TRASLADOS 

 

Traslados IN/OUT (Aeroporto Porto Alegre/Hotel Gramado e Canela/Aeroporto Porto Alegre): 
 

 SAÍDAS REGULARES, com tempo máximo de espera no aeroporto de 1hora (para compras 
antecipadas); 

 R$ 160,00 por passageiro, ou R$ 80,00 somente um dos trechos; 

 Os traslados são realizados com van, micro-ônibus e/ou ônibus;  

 Os micro-ônibus e ônibus são equipados com ar condicionado, TV e frigobar com água mineral e incluem 

guia de turismo; 

 As vans são equipadas com ar condicionado; 

 Os veículos e horários serão definidos conforme a malha aérea dos participantes do evento; 
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 Os passageiros são recepcionados no desembarque por funcionários Brocker, com uma placa Brocker 

Turismo contendo o logo do evento.  

 

 
FORMAS DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E TRASLAD 

 

 À vista via depósito bancário único antecipado (Banco do Brasil); 

 À prazo com cartão de crédito nas bandeiras Visa e Master (parcela mínima R$ 100,00), condições de 

parcelamento a serem definidas. 

 

 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
 

Possuímos frota própria de carros para locação. Este serviço também é oferecido aos congressistas que optarem 

por transporte privativo.  
 

 
 

PASSEIOS OPCIONAIS 
 

A BROCKER TURISMO é líder no receptivo da Serra Gaúcha, recebemos mais 40.000 passageiros no ano de 2012, 

com muita segurança e profissionalismo. 
 

Disponibilizaremos um informativo com as principais opções de passeios, sendo que os mesmos poderão ser 
alterados e personalizados de acordo com as necessidades dos grupos.  

www.brockerturismo.com.br 

 

 
TOUR GRAMADO E CANELA CULTURAL 

Inspirado nas pequenas cidades européias, Gramado e Canela têm um charme todo especial. Faremos um tour visitando os 

principais atrativos dessas duas cidades. 

Em Gramado: visita ao Lago Negro, Mini Mundo, Museu de Cera Dreamland, Museu Harley-Davidson Motor Show e Reino 

do Chocolate Caracol. 

Em Canela: visita a Cascata e Parque do Caracol, Mundo a Vapor e Catedral de Pedra. 

Duração: 1 dia. 

Inclui: Transporte e acompanhamento de guia (almoço e ingressos nas atrações não inclusos). 

Dias: Terças, Sextas e Domingos. 

Valor p/pessoa, R$ 60,00 

 

 

TOUR VALE DOS VINHEDOS COM ALMOÇO (opcional Trem Maria Fumaça) 

Descubra a herança dos imigrantes italianos, passeando pela Região dos Vinhedos. Neste dia veremos como são feitos os 

melhores vinhos do Brasil. 

Em Bento Gonçalves: embarcaremos no trem Maria Fumaça (opcional), que percorre o caminho entre as cidades de Bento 

Gonçalves e Carlos Barbosa, oferecendo show típico italiano, tarantela e degustação de suco de uva e espumante. Visita a 

Vinícola Miolo, onde conheceremos todo o procedimento de fabricação de vinhos, sucos e espumantes. 

Em Carlos Barbosa: visita ao show-room da Tramontina e a Cantina Fetina Di Formaio.  

Duração: 1 dia. 

Inclui: Transporte, acompanhamento de guia, ingresso Maria fumaça e almoço. 

Dias: Quartas e Sábados 

Valor p/pessoa, R$ 220,00 

http://www.brockerturismo.com.br/
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Bustour - Conforme Apresentação em anexo. 

Valor p/pessoa, R$ 49,00 

 

 

NATAL LUZ 
 

A Brocker Turismo é agência oficial nas vendas de ingressos para o Nata luz, possuímos uma grande quantidade 

de ingressos para todos os espetáculos, com isso proporcionamos aos nossos clientes assistirem aos shows em 
grupos.  

 
NATIVITATEN 

Uma ópera a céu aberto! 

Belíssima apresentação, única e sofisticada, às margens do Lago Joaquina Rita Bier apresenta de maneira emocionante o 
nascimento de Jesus Cristo. Ao longo do tradicional espetáculo, um magnífico show de luzes, sons, fogos de artifício e muita 
emoção. 

GRANDE DESFILE 

Desfile cênico musical 

O Grande Desfile de Natal, composto por um show de som, luz, alegorias, bailarinos, patinadores, atores e acrobatas é um 
espetáculo laico, divertido e ancorado em cenas múltiplas medievais. O grande cortejo é composto de 400 integrantes e 
dividido em três partes e se organiza da seguinte maneira: Prólogo, que apresentada o nascimento de Jesus; 
Desenvolvimento, onde acontece um passeio por diversas culturas e apresenta as mais diversas formas de festas de Natal. E 
Epílogo, que é quando acontece a chegada do Papai Noel em seu trenó, conduzido por suas renas protagonizando um 
momento de fraternidade e alegria. 

FANTASTICA FABRICA DE NATAL 

Espetáculo cênico - musical estilo Brodway 

Uma superprodução entre o sonho e a incredulidade (realidade). O espetáculo conta a história de duas crianças que pegam 
no sono e passam a conhecer o incrível mundo da imaginação, onde no local são fabricados todos os brinquedos que o Papai 
Noel distribui. Neste mundo, tudo passa o sonho vira realidade e tudo passa a ter vida: brinquedos, bonecos de madeira, 
bengalas, a bailarina da caixinha de música, o soldadinho de chumbo e muitos outros personagens. Um espetáculo mágico de 

dança-teatro, que encanta adultos e crianças.  

 
Estou à disposição para esclarecer algum serviço apresentado que não esteja claro ou que não contemple à 

expectativa da comissão organizadora do evento. 

 
 

Atenciosamente, 
 

Everton Cabral  

Gerente de Grupos e Eventos 

Brocker Turismo 
 

 


