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É Carnaval!

GRAMADO COM CRIANÇAS
Viajar é preciso, não é mesmo? A gente sempre volta 

com uma bagagem a mais de entusiasmo e conhecimento 
depois de conhecer novos lugares, ou mesmo revisitá-los. 
E com criança? Viaje também. Inclusive, para quem prefere 
fugir da folia de momo, o feriadão de Carnaval é uma ótima 
desculpa para um passeio alongado. Mas programe-se desde 
já, especialmente com crianças e pela disputa por hospeda-
gem na data.

Você sabia que Gramado é um dos destinos mais indicados 
para passear com os pequenos? A denominada kids friendly. 
Além de ser uma cidade linda e cheia de atrativos, tem toda 
a infraestrutura necessária com seus parques temáticos, res-
taurantes temáticos, museus voltados para crianças e muitas 
atividades ao ar livre.

O destino é perfeito para viajar com a família no verão, nas 
férias ou em qualquer outra época do ano, sempre há atrati-
vos. Sem exageros, e guardadas as devidas proporções, tem 
gente que considera a região como uma espécie de Disney 
dos Pampas, com vários parques e programas que encantam 
a família inteira. É possível fazer muitas das atrações a pé, 
pois tudo é próximo (restaurantes, praças e ruas principais). 
Contudo, considere a necessidade de um automóvel para con-
ferir as atrações mais distantes, como o incrível Zoológico de 
Gramado, o Alpen Park, o Ecoparque Sperry, a Aldeia do Papai 
Noel, Mini Mundo entre outros. E não se limite a Gramado. 
Canela tem muitos passeios e paisagens a serem exploradas 
em família. A Serra Gaúcha é puro encanto e gastronomia 
farta. Não é a toa que recebe turistas do Brasil e do mundo 
para viver seus encantos.

ALEMANHA ENCANTADA
É certo que Gramado tem infinitas atrações, que a cada ano 

se renovam. Você já ouviu falar do Parque Alemanha Encan-
tada?  Do Lago Negro é possível avistar uma torre. Chegando 
mais perto, você ouve uma bandinha tocando, enquanto 
bandeirinhas nas cores da Alemanha anunciam a atração: o 
Parque Alemanha Encantada. Localizado junto ao Lago Negro, 
o parque tem como objetivo resgatar a cultura alemã, um dos 
três pilares da construção de Gramado. A principal atração 
é a Torre da Princesa Rapunzel, com 19,5 metros de altura 
e capacidade para receber 35 pessoas simultaneamente, 
onde o visitante terá uma vista incrível do Lago Negro, um 
dos principais cartões postais da cidade. O nome da torre faz 
referência a um dos personagens dos Irmãos Grimm: Rapunzel 
e suas tranças. Tanto que, no alto da torre, tem uma estátua 
da Rapunzel para que os turistas possam tirar fotos. Pequenas 
princesas e príncipes vão adorar!

Uma das comemorações mais es-
peradas do ano já está chegando, 
então é hora de colocar a 
criatividade para 
jogo e ir pen-
sando nas fan-
tasias ou nos 
looks  que po-
demos explorar 
nesta época. Ape-
sar do Carnaval neste 
ano ser ofi cialmente em 
março, alguns bloquinhos e 
festas já começaram a rolar em 
alguns locais da região. Por isso, 
aqui vai um dossiê completo para 
você fi car por dentro de tudo que 
precisa para curtir as festas da me-
lhor maneira possível, e isso inclui 
dicas de fantasias e dicas de como 
se virar no meio da muvuca.

Fantasia: aproveite que você 
ainda está em tempo de pla-
nejar a sua fantasia ou custo-
mizar o seu abadá e abuse 
da criatividade. É possível 
montar uma produção 
com itens que já temos 
no armário, investindo 
apenas em um acessório 
para complementar o vi-
sual. Mas lembre-se: passe 
longe de calças e mangas 
longas, pois elas podem 
atrapalhar a sua festa. In-
vista em shorts, camisetas 
leves e calçado confortável 

(o tênis é uma ótima opção). Se gosta de 
algo mais chamativo, mire nos brilhos, 
nas lantejoulas e nas peças com cores 
vibrantes e cortes diferentes.

Make e cabelo: aqui vale a mesma 
dica do item anterior. Invista em pra-
ticidade! Pense em maquiagens que 
não exijam um nível técnico muito 
grande e pode abusar do glitter. 

Cores chamativas, como rosa, 
amarelo e azul podem apare-
cer por aqui também. Também 
vale ir atrás das pedrarias, que 
deixam a produção a cara do 
Carnaval. Para os cabelos, os 
coques e rabo-de-cavalo são 
ótimos para aguentar o calor. 
Se preferir que as madeixas fi -
quem soltas, invista nos semi-
-presos, que podem aliviar o 
calor também e não acumular 
tanto suor.

O que levar: as pochetes 
são uma boa pedida para o 
Carnaval. Além de serem 
estilosas, podem compor-
tar o celular, documentos 
e dinheiro, deixando seus 
pertences bem próximos a 
você, garantindo mais se-
gurança. Se quiser retocar a 

make no meio da festa, vale 
levar junto aquele produtinho 
indispensável, que vai fazer a 
diferença. Um batom ou glitter 
podem ser seus aliados neste 
momento.

Uma das comemorações mais es-
peradas do ano já está chegando, 
então é hora de colocar a 
criatividade para 
jogo e ir pen-
sando nas fan-
tasias ou nos 

 que po-
demos explorar 
nesta época. Ape-
sar do Carnaval neste 
ano ser ofi cialmente em 
março, alguns bloquinhos e 
festas já começaram a rolar em 
alguns locais da região. Por isso, 
aqui vai um dossiê completo para 
você fi car por dentro de tudo que 
precisa para curtir as festas da me-
lhor maneira possível, e isso inclui 
dicas de fantasias e dicas de como 
se virar no meio da muvuca.

aproveite que você 
ainda está em tempo de pla-
nejar a sua fantasia ou custo-
mizar o seu abadá e abuse 
da criatividade. É possível 
montar uma produção 
com itens que já temos 
no armário, investindo 
apenas em um acessório 
para complementar o vi-
sual. Mas lembre-se: passe 
longe de calças e mangas 
longas, pois elas podem 
atrapalhar a sua festa. In-

shorts, camisetas 
leves e calçado confortável 

(o tênis é uma ótima opção). Se gosta de 
algo mais chamativo, mire nos brilhos, 
nas lantejoulas e nas peças com cores 
vibrantes e cortes diferentes.

Make e cabelo:
dica do item anterior. Invista em pra-
ticidade! Pense em maquiagens que 
não exijam um nível técnico muito 
grande e pode abusar do glitter. 

Cores chamativas, como rosa, 
amarelo e azul podem apare-
cer por aqui também. Também 
vale ir atrás das pedrarias, que 
deixam a produção a cara do 
Carnaval. Para os cabelos, os 
coques e rabo-de-cavalo são 
ótimos para aguentar o calor. 
Se preferir que as madeixas fi -
quem soltas, invista nos semi-
-presos, que podem aliviar o 
calor também e não acumular 

levar junto aquele produtinho 
indispensável, que vai fazer a 
diferença. Um batom ou glitter 
podem ser seus aliados neste 
momento. Reserve pelo 

menos duas 
horas para 
conhecer. 

Oferece pra-
tos típicos da 
gastronomia 

alemã.


