
 
 

                                                Orçamento Nº: 010/2019. 
 

CAMINHO DOS MOINHOS  / Vale do Taquari  

    DATA: 27/04/2019.     SAÍDA: 07h00min em frente ao posto SIM na rua Vinte de Setembro 

Os moinhos do Vale do Taquari na Serra Gaúcha são admiráveis registros da imigração italiana no começo do século 
passado. Engenhosas construções de madeira, cheias de poesia, sofisticação técnica, lições de arquitetura: testemunhos do 

trabalho humano. Para as famílias recém-chegadas, estes moinhos significavam a conquista de uma vida auto-
sustentável, com o pão e a massa como base culinária e econômica. Novamente integrados ao dia-a-dia das comunidades, 

os moinhos ganham novo fôlego e assumem novos papéis. A partir do 2000 apelou-se para a urgência da restauração, 
pesquisa e divulgação dos moinhos coloniais.  

 
Roteiro: Saída de Caxias do Sul as 07h00min indo diretamente a cidade de Arvorezinha. Na cidade passagem pela igreja São João 
Batista e após visita ao Moinho Fachinetto conhecendo sua edificação e engrenagens recuperadas, que produz a farinha “Vó Gentília”. 
No local também está o centro cultural criado com o intuito de preservar a memória do local e incrementar o desenvolvimento da 
região. Após ida ao restaurante para almoço buffet livre com grelhados e sobremesas. Após ida a Ilópolis para visita ao Moinho 
Golognese e Museu do Pão. O museu do pão apresenta uma pequena coleção de objetos utilizados pelos imigrantes italianos do Vale 
do Taquari, refaz a trajetória da produção do alimento “do grão ao prato”. Uma linha do tempo resume 14000 anos da presença do pão 
na história da humanidade. No pequeno auditório documentários, filmes e palestras discutam temas ligados ao pão e à imigração 
italiana, entre outros. Já o moinho Colognhese foi totalmente restaurado e voltou a produzir farinha tendo seu antigo depósito de grãos 
transformado numa acolhedora bodega, que oferece produtos da oficina de panificação e de toda a região. É um novo ponto de 
encontro, lazer e convivência para moradores e visitantes. Nos fundos ainda funciona a escola de panificação. Após visita a igreja São 
Paulo Apóstolo que contém uma relíquia do Papa João Paulo II e em sua majestosa fronte as estátuas dos 12 evangelistas. Após essa 
visita em Anta Gorda visita ao moinho Dalle . No local é possível adquirir produtos. Terminada as visitas início da viagem de retorno a 

Caxias do Sul. Chegada diretamente em frente ao mesmo local de embarque. 
 
O QUE LEVAR: identidade e/ou carteira de motorista original. Boné, protetor solar, roupa e calçado confortável, carteirinha do plano 
de saúde caso possua. Cd’s / DVDs ou pen drive de interesse para colocar no ônibus. Uma toalha de rosto. Maquina fotográfica. 
Algum valor em dinheiro para despesas extras como compra de lembrancinhas, erva-mate entre outros. Remédios de uso pessoal 
inclusive p/ casos de enjôo. Artigos de higiene que achar necessário. 
 

 
INCLUI:  
 

Ônibus de turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial, 
 Almoço buffet livre com grelhados e sobremesa (não inclui bebidas),  
 Visita ao Moinho e Museu do Pão; 
 Visita ao Moinho Colognese; 
 Visita ao Moinho Dalle, 
 Visita a Igreja São Paulo Apóstolo; 
 Guia de turismo Mtur todo o passeio, 
 Serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA:  R$ 175,00. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: a vista R$ 175,00 ou 04 vezes de R$ 46,00 no cheque ou cartão de credito 
NÃO INCLUI: remédios de uso pessoal e tudo que não estiver mencionado no item acima. 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 

- A empresa faz contrato individual com passageiros contendo informações como: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço e 
telefones de contato. 

 - É necessária cópia do documento de identidade para ser anexada ao contrato; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro); parcelamento com cheques pré-datados. 

- os lugares de poltronas são reservados conforme confirmação do pacote.  
Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes. 

 
Prazos e desistências/cancelamentos: Reembolso em caso de desistência do participante: 21 dias antes da saída será integral. 20 a 15 dias antes da 
saída reembolso de 50% . 14 a 07 dias antes 20% menos de 07 dias não será reembolsado nenhum valor. O valor também não será cumulativo para 

outra viagem. 
 

 


