Transfer Van Executiva (Porto Alegre – Gramado)
Importante: os valores e as condições aqui informadas podem sofrer alteração, sem aviso prévio.
Cada passageiro (participante do Evento do FNOU 2015) deve fazer contato com a empresa de
transporte (Van Executiva ou Ônibus Executivo), providenciar sua reserva, contrato e pagamento,
verificando as condições com a própria empresa.

Os serviços de transporte em van executiva são em base privativa, realizados pela
RS Transfer, em uma van de 15 lugares, completa, comportando confortavelmente
pessoas e bagagens.
O preço de um transfer de Porto Alegre para Gramado com esta van fica em R$
90,00 (por pessoa), e para os 2 transfers (ida e volta) o valor total fica em R$
150,00 (por pessoa).
Cada passageiro (ou participante do Evento do FNOU) deve fazer contato com a
RS Transfer para contratar o serviço. Em caso de confirmação serão necessários
número e horário do voo, nome do passageiro e RG, telefone celular para contato e
informações do local de hospedagem.
Sr. Jonatan Lazzari - RS Transfer (Transportes executivos)
Fone: (54) 3461 5288 – 3461 2013 / Celular: (54) 9120 3750 Nextel: (54) 7811 7984 - ID: 92*13697
contato@rstransfer.com.br / Skype: rs.transfer@hotmail.com / www.rstransfer.com.br

Transfer Ônibus Executivo (Porto Alegre – Gramado)
Os serviços de transporte em ônibus executivo são realizados pela Empresa Citral,
em Ônibus que sai do Aeroporto Salgado Filho (Porto Alegre), aproximadamente
de hora em hora (sempre entre 9h e 20h, em dias úteis), passando pela Rodoviária
de Porto Alegre.
O valor da passagem é R$ 34,70, devendo ser pago diretamente para a empresa.
Para mais informações sobre este serviço de transporte, cada participante deverá
acessar o site da empresa (http://www.citral.tur.br).

HOTEIS EM GRAMADO
Importante: os valores e as condições aqui informadas podem sofrer alteração, sem aviso prévio.
Cada hóspede (participante do Evento do FNOU 2015) deve fazer contato com o hotel/pousada,
providenciar sua reserva, contrato e pagamento, verificando as condições com o próprio
estabelecimento.

Pousada Stillo Gramado
Diária R$ 150,00 Apto. single
Diária R$ 225,00 Apto. duplo
www.stillogramado.com.br
reservas@stillogramado.com.br
Sobre desconto: Dependendo o número de pessoas e se ficarem mais no mesmo apartamento
consigo um preço melhor por pessoa, há apartamentos conjugado que comportam até 7 pessoas.
Pousada Solar da Serra
Diária R$ 185,00 Apto. single
Diária R$ 225,00 Apto. duplo
www.solardaserra.com
reservas@solardaserra.com
Pousada Tango
Diária R$ 189,00 duplo (não há single)
www.hotelpousadatango.com
reservas@hotelpousadatango.com
Sobre desconto: Se for um grupo maior tem possibilidade de desconto.
Pousada Vovó Carolina
Diária R$ R$200 Apto. single
Diária R$ R$ 260,00 Apto. duplo
www.vovocarolina.com.br
pousada@vovocarolina.com.br
Sobre desconto: Segundo eles, o tarifário passado já está com desconto.
Hotel Aguas Claras
Pacote para dois dias - R$ 594,00 Apto Luxo Duplo
www.hotelaguasclaras.com.br
gramado@hotelaguasclaras.com.br
Sobre desconto: dependendo do numero de pessoa pode ser revisto os valores.
(O hotel não é tão perto, precisar se locomover de taxi)
Sulla Collina
Diária R$ 179,00 apto single
Diária R$ 199,00 apto duplo
www.sullacollina.com.br
reservas@sullacollina.com.br

