
 
Gramado, Canela 

e Região



Conheça seu App
Seu Prime Gourmet  Gramado, Canela & Região tem

atualmente mais de 300 cupons de desconto com

restaurantes, hotéis, ingressos de atrações,

passeios turísticos e serviços. É uma aplicativo

dinâmico e de alta performance com tecnologia

adotada por renomadas plataformas do mercado.

Garantida a utilização off-line (sem internet) e com

excelente tempo de resposta em uso.

Aproveite a oportunidade de economizar

comprando 2 pratos, ingressos, diárias, passeios e

serviços e pague apenas 1. 

Deixando de pagar por algum consumo você

compensa o seu investimento e economiza ainda

mais.  Assim é o Prime Gourmet!
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Para usar o seu prime é muito fácil. Primeiramente, o

mesmo deve estar ativado. Para tanto você

precisará adquirir seu código de ativação. Com isso,

todos os cupons de desconto estarão disponíveis

para uso até a data da validade de seu aplicativo.

Para saber até quando vale é só conferir em

Perfil/Ver assinatura/Válido até conforme abaixo.  

Ative o seu Prime02
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Baixar o aplicativo Prime Gourmet 5.0;

Na caixa "Seu número" escreva o número do

celular do prime que já foi ativado; 

 O celular do prime ativado receberá um SMS;

Colocar a informação do SMS recebido no

segundo celular que deseja utilizar.  

Você pode instalar o mesmo aplicativo em mais de

um celular. Assim,  não precisará ficar preocupado

em ficar só com uma opção de local do seu APP

instalado.  Segue orientação. 

1.

2.

3.

4.

Instalar em mais celulares

O segundo celular
compartilha os mesmos

cupons! 
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Na tela de entrada você terá opção de favoritar os

cupons que planeja utilizar. Basta selecionar o

coração ao lado de cada cupom. Todos selecionados

ficarão na aba superior do seu Prime. 

Meus Favoritos
selecionados 

Aqui todos favoritos
ficam organizados 

 Favoritos04
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Seu App irá facilitar sua vida filtrando alguns cupons

de desconto por: entretenimento, gastronomia,

hotelaria , outras categorias e diferenciais. Basta

conferir na aba superior. 

 Filtros05
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Destacamos o filtro diferenciais que, dentre outras

funcionalidades, irá lhe informar previamente os

cupons de desconto que aceitam em feriados,

acessibilidade, espaço kids, questões alimentares,

dentre outros. 

  Diferenciais06
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Acabaram as funcionalidades? Não. O Prime

disponibiliza o mapa da região indicando os

estabelecimentos geograficamente. Ficará fácil

identificar algo interessante próximo de sua

localidade.

 Mapas07
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Seu App irá te informar os lugares em que você usou

seu Prime e o valor total economizado.  Assim, ficará

fácil saber o quanto ele fará diferença na sua

viagem.  Basta conferir no histórico.

 Histórico08
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"Alguns" cupons de desconto permitem fazer doação

para outra pessoa que tenha o APP  instalado e

ativado.  Com isso, em viagem com amigos, dá para

compartilhar ou trocar seus cupons de desconto e

com isso repetir lugares de seu interesse.  Quem doa e

quem recebe precisa ter um aplicativo do Prime

ativado. 

 Doação09
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Seu Cupom
Verifique as recomendações de cada cupom de

desconto: Dias da semana que pode utilizar, se tem

necessidade de reserva antecipada, o que

contempla sua oferta e dados gerais da empresa

como endereço/contato/site. Para fazer reserva, se

necessário, você deve observar o número do

telefone que consta no seu cupom e instruções . 

Confira Tudo!
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Agora que você conhece melhor o seu Aplicativo do

Prime Gourmet, ficará fácil selecionar o que deseja e

planejar sua viagem.  

Nos estabelecimentos seu desconto será dado

diretamente nos guichês ou virá impresso na sua

conta.  Apresente o seu aplicativo no pagamento ao

estabelecimento e siga a  orientação de confirmação

de utilização do cupom escolhido. Veja esse passo a

passo:

 Toque no QR Code do seu

app ou no botão utilizar do

cupom selecionado ;

 Sua Câmera será aberta;

Mira no QR Code do

estabelecimento;

Confirma que está utilizando;

Faz avaliação ;

Escreve valor economizado e

pago;

Comentário (opcional);

Finaliza o uso do cupom.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Usando o seu Prime11

Cada cupom usa apenas uma vez
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Roteiro Prime
Gourmet
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Economizar é fácil.  Logo na chegada já podemos

imaginar uma boa economia usando as opções de

Transfer de chegada e saída do Aeroporto de Porto

Alegre com destino a Gramado ou Canela. 

Vai  chegar para o almoço?  Vamos sugerir o buffet

do restaurante Quintanilha em Gramado, que se

orgulha de um cardápio assinado por um chef.

Delicioso! Veja no seu Prime outras opções de

buffets disponíveis para o seu dia desejado. 

Primeiro dia

  

R$299

  Economia

 Potencial
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À Tarde sugerimos um passeio gratuito andando no

Centro de Gramado: Rua Coberta, Praça Major

Nicoletti, Palácio dos Festivais, Igreja São Pedro,

Fonte do Amor, Largo da Borges, Fabulosa Fábrica

de Chocolates Caracol. Aproveita e curte apenas

uma  atração paga: O Mundo do Chocolate

(Ingresso Prime disponível)

À noite podemos indicar uma sequência

de fondue : St Gallen, Versoi, Le Lac Noir,

Le Petit Clos, Le Belle Canto, La Gruyere,  

Gasthof, dentre outros restaurantes do

Prime.  Na Sequência de Fondue você

terá direito aos fondues de Queijo,

Carne e Chocolate!

Ainda Primeiro dia

  

R$126

  Economia
 

Potencial
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Dá para montar um super passeio por Gramado e

Canela usando as opções de parada do Bustour. O

Bustour é um ônibus turístico que percorre as duas

cidades e engloba os principais pontos turísticos da

região. Assim, poderá deixar seu passeio com a sua

cara e ainda reservar por 1 ou 2 dias! 

Algumas sugestões de paradas:  Mini Mundo, Lago

Negro, Cristais de Gramado, Le jardin, Prawer

Chocolates (Visitação), Estação Campos de Canella

(Aproveita o centrinho de Canela e siga andando

até a Igreja de Pedra) e Bondinhos Aéreos ou Parque

Caracol. Com tempo ainda dá para parar no

Castelinho Caracol! 

Segundo Dia

  

R$109

  Economia Potencial
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Para o Jantar sugerimos um autêntico

Churrasco Gaúcho na Churrascaria

Baggio.  Confira demais opções de

Steak Houses no seu aplicativo. O

restaurante Carne e Osso, Il Piacere ou

La Braise são opções a considerar. 

Uma boa pedida para usar o seu Prime no almoço

desse dia é no Restaurante Olímpia em Canela. Veja

as demais opções de restaurantes na região como o

Santê Bistrô ou o Braziliano. 

Ainda no Segundo Dia 

  

R$128

  Economia Potencial
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Que  tal jantar na Rua Coberta em

Gramado? Confere algumas opções:

Sabor das Frutas, Casa da Madre, Gau,

Rasen Platz (Típico Alemão).  

 

Partiu Maria Fumaça!   Esse tour irá ocupar todo o

seu dia.  No passeio poderá ter: almoço, vinícola,

visita ao Show Room da Tramontina, queijaria, e

malharia, Maria Fumaça e Epopéia Italiana. Isto é,

seu tour completo. Confira o descritivo do passeio

no seu cupom de desconto. 

Temos vários combos de passeios disponíveis.

Separamos esse:  Maria Fumaça + Tour Cervejeiro +

Tour Origens Germânicas na Cidade de  Nova

Petrópolis! Verifique quantos dias serão necessários

reservar no seu roteiro. Veja no APP qual passeio ou

combo te agrada mais!

  

R$693

  Economia
 

Potencial

Terceiro Dia 16
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O almoço sugerido para esse dia é no restaurante

Pouso Novo com opção de buffet livre e uma farta

mesa de sobremesas. E sabe o melhor? Pertinho da

Rua Coberta, em Gramado. 

À noite, que tal uma Pizza? Uma experiência divertida

e com excelente qualidade na Pizzaria Porto ou Navio

Cara de Mau. Aproveite o show dos piratas. Veja

outras opções de pizzarias no seu Prime. 

Dia de Snowland (Parque da Neve)! Dá  ainda para

incluir no roteiro do dia o Exceed Park (7 simuladores

ultrarealistas). Consulte a lista de atrações

disponíveis no seu Prime e, se sobrar um tempinho,

dá para curtir ainda a  Fantastic House! 

Quarto Dia 17

  

R$532

  Economia
 

Potencial
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O almoço poderá ser na Estação Campos de Canella

em Canela, claro! Confira  o Restaurante La Estación

com cortes especiais de carne  que vão te

surpreender. 

Para o seu Jantar poderá ter uma experiência

gastronômica em um dos bistrôs. Anote aí:

Josephina, Brullée, Olivas, Bella Gulla,  dentre outros.

Tem um quinto dia inteiro? Então você terá tempo

para curtir outras atrações na região. Partiu

ingressos Prime! Sugerimos: Museu do Automóvel,

Alpen Park, Vitivinícola Jolimont, Super Carros e

Olivas de Gramado.   

  Economia

 Potencial

Aproveite para curtir as ofertas de compras do seu
APP como no Mundo do Sapato ou Cristais de

Gramado. 

Quinto Dia 18

  

R$551
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Quem sabe algo mais casual como

os hambúrgueres artesanais no

Olivas Gastrobar ou no Nonno Mio

Fast Gourmet. Sabe onde? No

entorno da Rua Coberta. Outra

opção é o tradicional Café Colonial

do Bela Vista. 

  

R$270

Dias Extras 
Sabe o combo de passeios do Prime que você

contratou? Pois é, Ainda tem 2 dias disponíveis de

passeios  para curtir : o Tour Cervejeiro e o passeio a

cidade de Nova Petrópolis são opções. Temos várias

outras.

Vai ter a oportunidade de jantar por mais 2

dias pelo Prime! 

Temos restaurantes elegantes e

contemporâneos para você

conferir, como o St Gallen, Vatel e

La Table  D´or.

Parou por aí? Não. Tem a noite

Gaúcha na Churrascaria Garfo e

Bombacha que é só reservar!

  Economia

 Potencial
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O aplicativo Prime Gourmet tem várias outras

opções de gastronomia, hospedagens, passeios,

ingressos e serviços. Escolha a que mais se adequa

ao seu perfil de turista. O que sugerimos é uma

pequena parcela de possibilidades, mas você

poderá fazer as suas próprias escolhas.  

Com as sugestões indicadas, a sua economia

potencial por usar o seu Prime Gourmet seria de :

Suas escolhas
Sua Economia
Sua Experiência!

Ganho Potencial20

  

R$2708
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Informações Extras
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Olha as demais opções de passeio do seu aplicativo.

Outros cupons podem estar disponíveis na sua

viagem ou esses sofrerem alterações. 

Maria Fumaça + Fondue Suíço + Nova Petrópolis  R$ 647

Maria  Fumaça + Tour Cervejeiro + Nova Petrópolis R$ 628

Transfer + Maria Fumaça + Noite Alemã  + City Tour Gramado 

 Canela R$ 679

Transfer + Maria Fumaça + Delícias de Gramado R$ 749

Quadriciclo

Bike Tour

City Tour Fotográfico

City Tour Gramado e Canela

City Tour Gramado e Canela + Nova Petrópolis

City Tour Gramado e Canela + Noite Italiana R$ 300

City Tour Nova Petrópolis

Vale dos Vinhedos (Bento Gonçalves)

Cânios de Itaimbezínho 

Tour Linha Bella + Nova Petrópolis R$ 350

Tour Raízes Coloniais 

Tour Caminhos de Pedra (Bento Gonçalves)

Tour Delícias + Café Colonial

Templo Budista + São Francisco de Paula

Tour Sabores a partir de R$ 75  

Helicóptero

Passeios: 

Passeios potenciais 21

Consulte os valores no contato telefônico de
cada operador turístico ou no próprio cupom.

(*) Valores consultados em fev/21. Consulte no período de sua viagem. 
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Snowland R$179 ou R$158 (Alta ou Baixa Estação)

Bustour  R$79 (1 dia) R$109 (2 dias)

Exceed Park R$ 179

Icebar  R$29,9

Vitivinícola Jolimont  R$ 50

Mundo do Chocolate  R$ 28

Alpen Park  Trenó R$ 34,  Blizzard R$ 28 

Caro Watson Escape Game   R$ 60

Chave Mestra  R$ 44,9 a R$ 99,9

Cristais de Gramado (Experiência do Sopro)

Sinos da Catedral de Pedra   R$ 15

Fantastic House  R$ 59

Foto à Moda Antiga, a partir de R$ 20

Gramado 4x4 R$ 349

Jardim do Amor  R$ 80

Motor Show R$ 80 (Ingresso) + Valor do Prato escolhido

Mundo Encantado  R$ 40

Mundo Gelado do Capitão Jack R$37,90

Museu da Moda 

Museu dos Beatles R$24,9

Museu Egípcio  R$48

Olivas de Gramado R$60

Parque Casa da Ovelha R$ 100

Rasen Bier (Cervejaria)

Sniper  R$40

Super Carros R$ 80 (Salão) R$150 (Experiência/ a partir de)

dentre outros...

22
(*) Valores consultados em fev/21, Consulte no período 

de sua viagem. 

Ingresso
s
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Seja Prime.
Uma forma elegante

de conseguir
descontos!


