
Saída 23 de Outubro



?02 pernoites no Hotel Beira Rio no Recanto do 
Maestro, incluso café da manhã,

?Transporte em ônibus turismo desde Porto 
Alegre, 

?01 Almoço em Produtos da Terra,

?01 Almoço em Ivorá,

?01 Almoço no Restaurante La Sorella,

?01 Café da Tarde e 02 Jantares.

?01 Piquenique no Jardim das Esculturas,

?Guia Local, 

?Todas as entradas nos locais visitados, 

?Tour caminhão Militar REO ano 1968 em Ivorá. 
?Não inclui: bebidas, despesas de caráter pessoal 
(lavanderia, telefonemas, frigobar, etc...) e tudo que não 
constar como incluído.

7h30 - Café da manhã no Hotel Beira Rio.
8h30 - Visita ao município de Silveira Martins, após o 
tour Histórico, saida para Ivorá (RS) - o berço de 
Alberto Pasqualini. 
13h - Almoço típico colonial na Sace Ivorense. 
14h30 - Saída rumo ao Jardim das Esculturas 
contemplando a exposição de arte a céu aberto e 
filosofia da meditação. Em meio as esculturas do 
Jardim realizaremos um saboroso piquenique.
17h – Retorno ao Recanto do Maestro passando 
pelos municípios de Nova Palma e Faxinal do 
Soturno, contemplando o cenário histórico e cultural 
da quarta colônia.
Acomodação no Hotel Beira Rio no Recanto, onde 
jantaremos.

  Em local e horário a ser determinado, encontro para 

embarque em ônibus de turismo, onde seguiremos 

em direção ao Parque Witeck, em Cachoeira do Sul. 

Em 1962 uma área de 100 ha, com terras 

degradadas e acidentadas, foi adquirida pelo médico 

ambientalista Acido Witeck. Em  1966, num espaço 

de 10hs, foram plantadas as primeiras árvores em 

um bosque próximo ao que, na época, era a sede da 

fazenda, bem como criou-se o primeiro reservatório 

de água que deu origem ao que hoje constitui o Lago 

Encantado. Teremos tempo para admirar as mais de 

2.000 espécies de plantas exóticas e nativas. Após a 

visita, faremos uma parada no Produtos da Terra 

próximo a Agudo, para o almoço. 

Seguiremos em direção ao  Hotel Beira Rio 

passando pelos atrativos de Agudo e Dona 

Franc isca .  Chegada prev is ta  as  17hs .                                                                                           

As 20hs., traslado até o Restaurante do Recanto 

Maestro para o jantar.

2 3 O u t – S e x - P o r t o A l e g r e - 4 ª 

C o l ô n i a

?Carteira de Identidade ou CNH

24 Out – Sab - Turismo Ecológico e 

Cultural

8h - Café da manhã no Hotel Beira Rio. Check out

9h - Saída para um tour na cidade de São João do 

Polêsine para conhecer o CAPPA (Centro de Apoio à 

Pesquisa Paleontológica) da Quarta Colônia e 

demais atrativos. 

12h30 Almoço - Restaurante La Sorella.

Após o Almoço um tour pelo Recanto do Maestro e 

Vale Vêneto ( São Joâo do Polêsine)

16h – Delicioso café da tarde.

Após o café da tarde, retorno para Porto Alegre em 

horário a definir.

Fim dos Serviços.

A Portosul Turismo agradece a preferência.

Valor: R$ 1.798,00 (Sinal de R$ 1.008,00 e 02 
parcelas de R$ 395,00 cada uma em cheque pré-
datado). Suplemento Individual: R$ 360,00

25 Out – Dom - Turismo Cultural e 

Científico
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