
MANUAL DO PARTICIPANTE

APROVEITE BEM SUA ESTADA EM GRAMADO

Ao inscrever-se para participar da 33ª edição do FESTURIS Gramado, você vai usufruir não só das

excelentes oportunidades para negócios e atualização profissional, como também aproveitar tudo de bom

que um dos destinos turísticos mais charmosos do Brasil. Nesse pequeno manual, estamos dando aos

participantes e seus acompanhantes, algumas informações e dicas para auxiliá-los de todas as formas, seja

nas dependências onde o evento ocorre, seja para aproveitar bem o tempo livre.

Aqui você vai encontrar:

INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE O 33º FESTURIS GRAMADO

SOBRE O EVENTO

TRASLADOS PARA QUEM VÊM DE LONGE

TRASLADOS PARA QUEM É DO SUL

TRASLADOS DOS HOTÉIS AOS LOCAIS OFICIAIS DO EVENTO

OPÇÕES DE TRASLADOS PAGOS

HORÁRIOS

CERTIFICADOS

INFORMAÇÕES SOBRE GRAMADO E A REGIÃO

O CLIMA

O QUE VESTIR

ONDE COMER, ONDE COMPRAR



SOBRE O EVENTO

● Não é permitido o acesso à feira por menores de 16 anos, mesmo que acompanhados pelos pais

e/ou responsáveis. Este ano não haverá espaço de recreação, devido às normas estabelecidas no Decreto

Estadual nº 55.513 de 28/09/2020. 

● Observa-se que a CREDENCIAL deverá vir impressa ou pela apresentação do QR Code disponível na

inscrição.  Não será realizada a entrega de credenciais físicas.

● Não será permitido o acesso de participantes com trajes de bermuda ou chinelo na feira.

● O acesso à feira será mediante apresentação de credencial no hall de entrada.

● Uso OBRIGATÓRIO de máscaras.

TRASLADOS GRATUITOS

PARA QUEM VEM DE OUTROS ESTADOS

Aguarde para mais informações, ou acesse nosso site: www.festurisgramado.com

PARA QUEM É DO SUL

Aguarde para mais informações, ou acesse nosso site: www.festurisgramado.com

TRASLADOS ENTRE OS HOTÉIS CREDENCIADOS E OS LOCAIS OFICIAIS DO EVENTO

Disponíveis também na recepção do evento (Serra Park) e nos hotéis conveniados as rotas e os locais de
saídas dos ônibus.

OPÇÕES DE TRASLADOS PAGOS

Caso você não possa utilizar o traslado oficial gratuito, nossa sugestão é que utilize a linha de ônibus da

empresa Citral que faz o trajeto Aeroporto-Gramado e Gramado-Aeroporto.

Confira os horários acessando ao link: www.citral.tur.br/consulta_horarios.php

HORÁRIOS

CERIMÔNIA OFICIAL DE ABERTURA DA 33ª EDIÇÃO

Dia 04 de novembro de 2021, as 20h.

Local: Centro de Feiras e Eventos Serra Park Gramado



FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE NEGÓCIOS

Dia 05 de novembro de 2021, das 12 horas às 19 horas

Dia 06 de novembro de 2021, das 12 horas às 19 horas

Local: Centro de Feiras e Eventos Serra Park Gramado

FESTURIS CONNECTION  - MEETING FESTURIS

Dias 05 e 06 de novembro de 2021, das 8h30 horas às 13 horas.

Local: a definir

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL, NO SERRA PARK.

● Dia 04 de novembro: das 10 horas às 18 horas

● Dia 05, 06 de novembro: das 10 horas às 19 horas

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO AO EXPOSITOR

● Dia 04 de novembro: das 10 horas às 18 horas

● Dias 05, 06 de novembro: das 10 horas às 19 horas

ABERTURA DO SERRA PARK PARA EXPOSITORES

● Dia 05 de novembro: 10 horas

● Dia 06 de novembro: 10 horas

CERTIFICADOS

Serão concedidos somente aos participantes do FESTURIS CONNECTION - Meeting FESTURIS, de forma

digital.



O CLIMA EM GRAMADO

O clima em Gramado, típico de serra, é de certa forma imprevisível. Geralmente, no mês de novembro, é

quente durante o dia e frio à noite. As temperaturas variam de 13ºC à noite a 32ºC durante o dia.

QUE ROUPAS TRAZER

Aconselhamos a você trazer roupas confortáveis, como sandálias, t-shirts e calçados esportivos.

Também sugerimos alguns suéteres e jaquetas.

Para a solenidade de abertura da Feira, o traje é formal.

ONDE COMER E COMPRAR

São centenas de opções gastronômicas, sem contar com as cidades vizinhas. Sem falar nos restaurantes dos

hotéis, praticamente toda a culinária do mundo está hoje representada - e muito bem, em Gramado. Já o

comércio ficou conhecido como um charmoso shopping a céu aberto. Nas ruas principais da cidade,

principalmente na remodelada Avenida Borges de Medeiros, as melhores grifes convivem com produtos da

região, malhas, couros e o inigualável chocolate caseiro de Gramado.


