
 
 

CAMINHO DAS ARTES  

 
 

Data:  15/AGOSTO/2021.      Saída: 8h00min em frente ao Posto Sim (Di Trento) próximo à boate Chardonnay. 
 
Roteiro: Saída em frente ao Posto Sim próximo à boate Chardonnay ás 8h00min para viagem com destino à cidade de 
Morro Reuter para visita ao Edelweiss Ateliêr um lugar interessante por toda história que traz em seu interior, com 
uma quantidade enorme de objetos antigos e relíquias muito bonito e muito bem conservado. A vista do local 
impressiona. No local também é possível adquirir ou comer o famoso e o apfelstrudel (torta de maça). 
Após ida ao centro da cidade passando pelo pórtico de entrada para visita ao casarão das artesãs uma construção de 
1888 que abriga, expõe e comercializa o talento através das peças produzidas por dezenas de artesãos do município e 
cidades vizinhas. Do local pode-se conhecer a praça central da cidade e a igreja Imaculada Conceição. Passagem pelo 
obelisco de livros que fica as margens da ERS -325. Após ida ao restaurante onde será servido o almoço (incluso). O 
almoço será no restaurante El paradiso, ambientado num local maravilhoso.  O almoço inicia com petiscos, nos 
jardins, (croquetes ou salsicha book com mostarda de ervas,  e polenta frita).  Após fica a disposição um buffet livre, 
com feijoada e sopa de capeletti, e variedades da cozinha colonial alemã e italiana, (massas, lasanhas, canelones 
recheados, fabricados de forma artesanal no local). As mesas ainda são servidas com tábua  de grelhados, com filés, 
picanhas, entrecot, costelinha suína, coração de galinha, pão de alho e abacaxi assado com canela e polenta brustolada. 
Após o almoço há um buffet de sobremesas,  tortas, sorvetes ambrosias papos de anjo e etc... Acompanhadas de café 
passado no bule, chás naturais (colhidos no Herbárium local). Ainda há bolos feitos no dia, inclusive bolos para 
veganos e celíacos. Estando esse buffet de bolos e chás disponíveis para consumo até o final da tarde. No caso do 
grupo enquanto permanecermos no local. Na aérea onde está o restaurante há trilhas intuitivas pelos jardins e mata. 

Play ground para crianças, Mini quadra de futebol , vôlei e basquete. Nos jardins há uma exposição permanente de 

gatos de raça do 🐈Gatil De Alles e  também viveiros com pavões, galinhas, galinhas de angola,  coelhos, faisões e 

patos. Há ainda a Kombi-loja que comercializa basicamente artesanatos e artes locais. Há piscinas mas este ano não 
será aberta, devido a  pandemia. A tarde saída para visitação ao Caminho das Serpentes que possui um amplo espaço 
voltado à natureza, com área de recreação, ateliê, pousada, biblioteca e locais onde as obras da artista Cláudia Sperb 
são expostas. O ponto alto fica por conta do parque de mosaico que apresenta vários murais e instalações de mosaicos 
coloridos dos mais diversos materiais, com destaque para as serpentes, o taxi e a arquibancada/palco que proporciona 
uma linda vista da cidade de Morro Reuter e região. Ao término das visitas passagem panorâmica pela Igreja de São 
José do Herval e armazém Kieling. Se estiver aberto e for possível visitar ainda conhecermos o Atelier Flávio Scholes. 
Após início da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada diretamente ao mesmo local de embarque.  
                  Fim de nossos serviços! Obrigada e até o próximo passeio! 

A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos. 

 
INCLUI: 

 Veículo de turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,  
 Ingresso para visitação ao Edelweiss Atelier de antiguidades ; 
 Visitação ao ateliê de pintura Flavio Scholles (conforme disponibilidade se estiver aberto) 
 Visitação com ingresso no Caminho das Serpentes; 
 Visitação ao Pórtico de Entrada da cidade, ateliê das artesãs e obelisco de livros; 
 Almoço buffet livre no El Paraiso conforme descrito e aproveitamento do espaço; 
 Guia de turismo todo o passeio 
 Serviço de bordo. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 255,00 a vista ou 03 x R$ 90,00 no cheque ou cartões visa ou máster.  
Crianças de 05 anos sem ocupar poltrona no veículo R$ 15,00 
Crianças de 06 anos R$ 195,00 
Crianças de 07 a 10 anos R$ 202,00 
11 a 12 anos R$ 215,00 
 



 
 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; usar máscara e portar máscara em quantidade 
suficiente para trocas durante o dia. 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito a disponibilidade de lugares; 
- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de nascimento; 
Endereço;  telefones de contato (fixo e celular); e-mail; 
- Em caso de chuva o passeio será transferido por motivos de segurança, uma vez que o caminho das serpentes não pode ser 
visitado. 

 
Prazos e desistências/cancelamentos: Reembolso em caso de desistência do participante: quando em tempo hábil a partir da confirmação. 20 dias 
antes da saída será integral. 19 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. 

 


