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A  F A N T Á S T I C A

A partir de agora você vai mergulhar no mundo 
mágico da Páscoa, recheado de atividades lúdicas, 

um maravilhoso Pocket Show em nosso café da 
manhã, um jantar delicioso na Sexta-Feira Santa 

e a decoração mais linda que você já viu!
Uma diversidade de opções para guardar os 

detalhes na memória e proporcionar à todos um 
encantador momento em família! 

Embarque conosco nessa Fantástica Casa de 
Páscoa do Hotel Casa da Montanha!

Seja bem-vindo a nossa programação completa!

DOS MESMOS CRIADORES DO CHOCOLATE 
CASEIRO DE GRAMADO:





O Casal
Primavera

Já imaginou um Pocket Show temático enquanto você 
toma um maravilhoso café da manhã? Isso mesmo, 

durante o período de Páscoa nosso hotel terá 
apresentações para deixar o seu momento em família 

ainda mais especial!

A visita do Casal Primavera trará muita emoção na 
primeira hora da manhã, com acessórios que 

simbolizam a Páscoa e um figurino pra lá de encantador. 

PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DIA 26 DE ABRIL.
TODAS AS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS ÀS 8:30, 9:30 E 10:30 

*Apresentações extras no domingo dia 10/04 e domingo de Páscoa, 17/04.





Atividades
Recreativas
Durante toda a temporada de Páscoa o Hotel Casa da 
Montanha disponibilizará um roteiro de brincadeiras e 

atividades para todos os hóspedes mirins! 
São passatempos educativos e muito criativos que deixarão a 

sua estada conosco completa! A equipe de recreação 
acompanhará as crianças durante todos os jogos e tarefas, 

para que o seu descanso seja ainda mais proveitoso*. 
Para mais informações, solicite à nossa recepção a 

programação completa, day by day com os horários e locais 
de cada brincadeira! E não esqueça: o Domingo de Páscoa 
no dia 17/04 teremos uma Caça aos Ovos muito especial! * C
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Uma atividade exclusiva que levará as 
crianças a descobrir os verdadeiros valores e 

significados da Páscoa. 
A experiência começa no apartamento, onde 
um encantador cenário cheio de surpresas os 

aguarda. Ao longo de toda a estada as 
crianças receberão lições e tarefas que 

acontecem na sala de aula, no atelier de 
pintura, na mini cozinha e no camarim, 

enquanto a aventura continua por todo o hotel. 
Tudo acompanhado pelos professores coelhos.

Seu filho vai guardar esse momento para 
sempre na memória!

*A atividade “Escola de Coelhos” só poderá ser 
realizada por crianças maiores de 4 anos. 



Valor:

+ 10% tx Serviço

00590,R$

INCLUI:
• Cenário de Páscoa na acomodação, com barraquinha*, 
docinhos e cartinha de boas vindas;
• Mochilinha personalizada recheada de brindes;
• Cachorrinho de Pelúcia Tulipito;
• Certificado e foto do aluno carecterizado do coelhinho;
• Recreacionistas exclusivos.

*A Barraquinha só poderá ser montada nas categorias Suítes.





Almoço
Bistrô
Sexta-Feira Santa

No dia 15 de abril, estaremos com um
menu criado especialmente para a ocasião.

Prato Kids
Kids Farfale na manteiga ou sugo 

com isca de frango crocante ou peixe.

Entrada
vinagrete de mexilhões e lula com pan tomaca. 

ou 
Lula a dorê, maionese de sriracha e fritas.

Principal
Cherne com nhoque de baroa dourado e 

marmelada de tomate 
ou

Risoto de lagostins com limão siciliano e pangrattato.
Sobremesa

Torta de chocolate com praline 
ou 

Cartola dos Pampas com banana, queijo serrano e 
melado da colonial.

R$270,00 +10% tx serviço, por pessoa.
Menu Kids R$110,00 + 10% tx de serviço, por criança.





Para a noite de 15 de abril, preparamos um menu 
harmonizado, incrível para você e sua família.

Prato Kids
Peixinho crocante com purê de batata e arroz de cenoura.

ou
Nuggets de peixe branco com batata recheada

Sobremesa: Sorvete ou torta de chocolate.

Entrada
Salada de Jacaré

Harmonização: Amalaya Blanco - Torrentés e Riesling

Welcome Drink
Espumante Lumen Brut Rosé 

Principal
Bacalhau Vêneto 

ou 
Pirarucu Bela Vista

Harmonização: Conde de Vimioso Sommelier  -  Touriga, Nacional, 
Aragonez, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet

Sobremesa
Torta de Nozes

Harmonização: Moscatel de Setúbal

R$445,00 + 10% tx serviço, por pessoa.
Menu Kids R$110,00 + 10% tx de serviço, por criança.





Golden
Ticket

17
/04

/20
22GOLDEN TICKET

HOSPEDAGEM  COM CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR SEXTA-FEIRA SANTA + ESCOLA DE COELHOS

A UNIÃO DE TODA NOSSA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA.

Não quer ficar de fora de nenhuma
das atrações da Fantástica Casa de Páscoa?

O Golden Ticket é o bilhete premiado que traz 
a melhor experiência de Páscoa de toda a Serra 

Gaúcha. Inclui hospedagem no Casa da 
Montanha, jantar especial de Sexta-Feira Santa 

no restaurante La Caceria harmonizado com 
vinhos premium da Serra Gaúcha e a incrível 

atividade Escola de Coelhos, que vai transformar 
a estada do seu filho em um verdadeiro 

SONHO DE PÁSCOA.




