
 
 

Cânions Fortaleza e Itaimbézinho dia 07.06.2020 
 

O passeio deste dia será pelos cânions Itaimbezinho e Fortaleza, localizados na cidade de Cambará do 
sul,cenário de algumas novelas da Globo. 

Vamos visitar ambos os cânions , no cânion Itaimbezinho iremos fazer a trilha do Vértice (1,5 km); e no Cânion 
Fortaleza faremos a Trilha da Pedra do Segredo ( 03kms ), e a trilha do Mirante (05 kms) pelas bordas do cânion que em 

dias de céu aberto conseguimos avistar o litoral gaúcho de cima deste. 
Lembramos que é opcional ao participantes, fazer todas as trilhas. 

No intervalo de um cânion para outro, teremos nosso almoço campeiro em Cambará do Sul. 
 
O que levar: RG, protetor solar, repelente, boné, lanches para a trilha,roupas e calçado extra,. 
 
Saída: ás 06h30min na Rua Vinte de Setembro em frente a Posto Sim esquina com a Vereador Mario Pezzi – Caxias do 
Sul. Retorno previsto para 21:00 horas de volta a Caxias do Sul. 
 
Inclui: 
– Transporte desde Caxias do Sul 
– Seguro viagem 
– Guia Mtur 
– Serviço de bordo 
– Almoço campeiro (bebidas não inclusas) 
 
Investimento: R$ 188,00 reais por pessoa 
saída com mínimo de 16 pagantes. 
 

Trilha do Voo Livre e Aldeia Colibri dia 14.06.2020 
 

O dia será no interior de Jaquirana, especificamente na Aldeia Colibri, ás margens do Rio Tainhas. 
Essa trilha recebe este nome justamente por conta do Colibri ou beija flor como muitos chamam; essa ave voa 

livremente nas quatro direções facilmente, e este é nosso convite ao adentramos esta trilha: que possamos silenciar os 
barulhos externos e ouvirmos nosso interior, assim voarmos livremente! 

Esta trilha tem no total 09 kms de nível fácil, com matas nativas e exóticas durante o caminho, um agradável mirante de 
frente a uma cachoeira também fazem parte do cenário. Após a trilha, será servido nosso almoço na sede da Aldeia 

Colibri,e tempo livre para curtimos a linda área verde do local e as margens do Rio Tainhas. 
 
O que levar: RG ou CNH, protetor solar, repelente, boné, lanches para a trilha, roupas e calçado extra. 
 
Saída: ás 06h30min da esquina das ruas Vinte de Setembro com a Vereador Mario Pezzi, em frente ao posto SIM. 
Retorno previsto para as 19h00min. Tolerância de 10 minutos para atrasos. 
 

Inclui: 
– Transporte desde Caxias do Sul 
– Seguro viagem 
– Guia Mtur 
– Almoço (bebidas não inclusas) 
– Serviço de bordo 
– Adesivo personalizado do evento 
 
Investimento por pessoa R$ 168,00 
 

 
 

 
 



 
 

Caminhos de Caravaggio – trecho 04- dia 20.06.2020 
 

Seguimos nossa jornada dos Caminhos de Caravaggio, desta vez iniciaremos nosso trajeto em Vila Oliva, 
distrito de Caxias do Sul. 

Nosso caminho será por estradas vicinais de chão batido, no total de 15,6 km com algumas subidas e descidas variando 
entre 650 a 840 metros de altitude. 

Como de costume teremos nosso carro de apoio acompanhando o grupo e que servirá água e frutas durante o caminho, 
também para as pessoas que porventura não se sentirem confortáveis durante a caminhada. 

Faremos nossas paradas estratégicas para receber os carimbos em nossos passaportes do peregrino também. 
 
O que levar: RG, protetor solar, repelente, boné, lanche e garrafa d’água, roupas e calçado extra. 
 
Saída: ás 07h00min da Rua Vinte de Setembro esquina com a Vereador Mario Pezzi, em frente ao posto SIM – Caxias do 
Sul. Chegada prevista de volta ás 18h00 horas. 
 

Inclui: 
– Transporte desde Caxias do Sul 
– Seguro viagem 
– Guia Mtur 
– Almoço (bebidas não inclusas) 
– Serviço de bordo 
– Adesivo personalizado do evento 
– Passaporte do peregrino 
– Carro de apoio com água e frutas 
Valor por pessoa : 
R$ 116,00 reais – sem almoço ou R$ 146,00 reais – com almoço 
(saída com mínimo de 14 pagantes) 
 

Trekking para o Cânion Josafaz dias 27 e 28.06.2020 
 

Vamos caminhar pelas montanhas do litoral norte gaúcho. Ver de um ponto estratégico a visão de boa 
parte do litoral norte gaúcho e sul de Santa Catarina. 
A trilha será via “trilha dos tropeiros” no morro do gigante deitado na comunidade de Tajuvas, que será nosso início de 
trilha. Partimos da igreja da comunidade de Tajuvas em Morrinhos do Sul, subiremos por estrada até a pousada do 
Padre e logo depois começamos a subir em meio ao vale. No mirante da Cabeça do Gigante. Uma Parada para café e 
partimos para o mirante 2″. Andaremos em meio aos campos de altitude até o vértice do Cânion Josafaz. 
Acampamento: montaremos acampamento próximo a cachoeira do Josafaz num local estratégico e abrigado do vento. 
O que teremos: nascer  e pôr do sol. Vista panorâmica da lagoa Itapeva e praias do litoral, confraternização do grupo ao 
redor de um fogo de chão, acampamento. Trilhas em meio ao vale e campos de altitude e visitação a uma bela 
cachoeira. 
Nível de dificuldade difícil, com percurso de 30 quilômetros entre  ida e volta. Altitude máxima 988 metros com ganho 
de elevação 680 metros. 
 
O que levar: RG, mochila cargueira, barraca, isolante térmico, saco de dormir, lanterna de cabeça, roupas extras, 
alimentação pra dois dias, remédios de uso pessoais, no mínimo 2 litros de água por pessoa e todos os equipamentos 
necessários pra realização da atividade. 
 
Saída: ás 04h00min de sábado da esquina da Rua Ernesto Alves 1186 – Estacionamento Itália Serra, tolerância de  10 
minutos para atrasos. Retorno previsto para 20h00min do domingo ao mesmo ponto de embarque. 
 
Inclui: 
– Transporte desde Caxias do Sul 
– Guia Mtur 
– Seguro viagem 
– Lanche de bordo 
– Condutor local 
– Adesivo personalizado da aventura 
 



 
 

Investimento por pessoa R$ 270,00 reais a vista ou parcelado em 1+ 02 vezes de R$ 95,00 reais. Grupo mínimo de 10 e 
máximo de 15 participantes. 
 

Caminhos de Caravaggio trecho 02 dia 28.06.2020 
 

Nesta segunda etapa saímos da área urbana de Gramado e adentramos na área rural. Seguimos em 
direção ao roteiro rural de Linha Bonita, ora por estradas pavimentadas ora estradas de chão. Serão ao total nesse 
segundo trecho 18,3 Kms, também teremos nosso carro de apoio com água, frutas e para quem não se sentir confortável. 
Nosso caminho visualizaremos casas antigas moinhos com rodas d”agua e lindos cenários para fotos. 
 
O que levar: RG ou CNH, protetor solar, repelente, boné, lanches para a trilha, roupas e calçado extra. 
 
Saída: ás 06h00min da esquina das ruas Vinte de Setembro com a Vereador Mario Pezzi, em frente ao posto SIM. 
Retorno previsto para as 19h00min. 
 

Inclui: 
– Transporte desde Caxias do Sul 
– Seguro viagem 
– Guia Mtur 
– Piquenique 
– Serviço de bordo 
– Adesivo personalizado do evento 
– Passaporte do peregrino 
 
Investimento por pessoa R$ 104,00 reais – sem piquenique ou R$ 132,00 reais – com piquenique 

 



 
 

28 km entre Caxias do Sul e Canela dia 05.07.2020 

Teremos um dia bem cheio entre os municípios de Caxias do Sul, Gramado e Canela com 28 
kms de caminhada ao total, mas calma você que quiser fazer menos ou não aguentar o trecho, teremos carro 

de apoio. 

O início da caminhada será na localidade de Santa Lucia do Piai, interior de Caxias do Sul com 
uma vista incrível do ziguezague que faz o Rio Santa Cruz, um dos principais afluentes do Rio Caí. 

Seguimos e logo avistamos o Gigante de Gramado do outro lado do rio, este é uma grande 
parede de rocha branca escarpada vista de longe. Em seguida cruzamos a antiga ponte de ferro Raposo 

Tavares construída no início do século XX, aqui é a divisa entre Caxias do Sul e Gramado. 

Em seguida o primeiro trecho em subida sentido ao Vale da Lageana. O final de nossa 
caminhada será na estrada do Caracol em Canela. 

Haverá prêmios surpresa aos que completarem o percurso todo sem uso do carro de apoio. 

 

O que levar: protetor solar, repelente, boné, lanches para a caminhada, roupas e calçado extra. 

Saída: ás 06h30min na Rua Vinte de Setembro em frente ao Posto Sim esquina com a Vereador Mario Pezzi – 
Caxias do Sul. Retorno previsto para 20h00 horas em Caxias do Sul. Tolerância de 10 minutos para atrasos. 

Inclui: 

 
-Transporte desde Caxias do Sul 
-Guia Mtur 
-Seguro viagem 
-Carro de apoio com água e frutas 
-Lanche de bordo 
– Adesivo personalizado 

Investimento por pessoa: R$ 120,00 reais 
(Saída com mínimo de 14 pagantes). 

 

Trilha e Luau Campeiro dia 18.07.2020 

Nosso programa do sábado será na Fazenda Parque Vila Oliva, interior de Caxias do Sul. 

A programação do dia iniciará com uma trilha por campo aberto e matas de araucária, com uma 
cachoeira no caminho.Serão 08 kms de nível fácil. Após a trilha, teremos tempo livre para tomar um mate e 

passeios curtos a cavalo no parque. E na chegada da lua cheia, nos reunimos ao redor da fogueira para depois 
ser servida nossa janta campeira com : arroz carreteiro,linguiça campeira,paçoca de pinhão,pão, vinho e água. 

Fechamos a noite com luau a beira da fogueira e música ao vivo. 

Para quem quiser acampar no local é possível também pois o local tem banheiros e chuveiros. 

 

 



 
 

O que levar: RG, protetor solar, repelente, boné, lanches para a trilha,roupas e calçado extra. 

Saída: ás 13h00min da Rua Vinte de Setembro esquina com a Vereador Mario Pezzi, em frente ao posto Sim 
em Caxias do Sul. Tolerância de 10 minutos para atrasos. 

Inclui: 

– Transporte desde Caxias do Sul 
– Seguro viagem 
– Guia Mtur acompanhante 
– Janta campeira 
– Luau com música ao vivo 
– Passeio a cavalo 
– Adesivo personalizado 

Valor por pessoa: R$ 146,00 reais (pacote completo) ou R$ 125,00 reais (sem transporte) 
( grupo mínimo de 14 inscritos) 

 


