
 
 

 

AMETISTA DO SUL /RS – Capital Mundial da Pedra Ametista 
 

SAÍDA: 07/outubro/2021     RETORNO: 10/outubro/2021 
 

 
1º DIA: 07/10 Quinta-feira - CAXIAS DO SUL /AMETISTA DO SUL: Apresentação dos passageiros as 
22h30min em frente ao Posto Sim próximo à Chardonnay a Rua. 20 de Setembro para embarque em ônibus 
totalmente equipado para saída com destino a cidade de Ametista do Sul.  
 
2° DIA: 08/10 Sexta-feira - AMETISTA DO SUL: Chegada a Ametista do Sul por volta das 07h00min, indo 
diretamente para o café da manhã (incluso). O café será servido no Pedra Café, o local por si só um atrativo 
ricamente ambientado e decorado com a temática de pedras, conta com pequeno museu (não inclusa essa visita) 
e loja. Após o café, saída para city tour com guia local visitando a Igreja São Gabriel revestida com cerca de 40 
toneladas de pedra e Pirâmide Esotérica que localiza-se na praça em frente. No local também é possível tirar 
fotos no letreiro com o nome da cidade. Ida a LP MINERAIS  a maior loja de minerais de Ametista e onde se 
pode encontrar minerais extraídos na cidade e em todo o Brasil. Comercializam-se desde pedras até semi-jóias. 
Almoço (incluso sem bebidas) no restaurante Belvedere, o 1º restaurante localizado dentro de uma mina 
desativada de pedras ametista e que conta com uma piscina subterrânea.  
À tarde os passeios prosseguem com visitação ao GARIMPO em atividade, com galerias de aproximadamente 
200m de profundidade e onde poderemos acompanhar um pouco do trabalho dos mineiros além de conversar e 
tirar duvida com os mesmos. Após daremos inicio ao passeio com o trenzinho das pedras. Um passeio 
diferenciado com muita diversão, onde a guia local explicará desde a origem do município até os dias atuais, e 
para diversão e descontração animará o grupo com musicas e brincadeiras. Por volta das 16h00 check-in no 
Hotel das Pedras para hospedagem em quartos duplos, triplos e quádruplos. Tempo para descanso. A noite 
jantar (incluso sem bebida) em pizzaria. Retorno ao hotel e pernoite.  
 
3° DIA: 09/10 Sábado- AMETISTA DO SUL /CAXIAS DO SUL: Após café da manhã no hotel visita ao Museu 
do Bambu, o local é uma viagem ao mundo da sustentabilidade, onde o bambu desempenha um papel 
fundamental pelas infinitas possibilidades de uso. Após visitação ao Centro de Mineralogia, que conta com 
mais de 100 amostras de rochas e minerais, apresentando uma visão geral da geologia. No local também é 
possível passar por cima de uma garimpo por uma ponte saindo na entrada do mesmo. Ida ao restaurante para 
almoço buffet livre (incluso). A tarde visita ao SHOPPING DAS PEDRAS, local que concentra cerca de 12 lojas, 
que contemplam  variedade de jóias, semi-jóias e artesanatos, fabricados pelos artesões que expõem e vendem 
suas mercadorias no local. Visita a Vinícola Ametista conhecendo um pouco da produção e armazenamento de 
rótulos em galerias desativadas e onde haverá degustação de vinhos e sucos. Após ida ao Sítio São Valentim, 
localizado no interior do município abriga uma pequena agroindústria familiar de geleias. Aqui serão visitadas 
as estufas de morangos e após será servida degustação de produtos produzidos. Há possibilidade de compra de 
produtos de interesse. 
Retorno ao hotel tempo para descanso ou opcionais na cidade. A noite jantar incluso (sem bebida) no 
restaurante subterrâneo. 
 
4º DIA: 10/10 Domingo: AMETISTA DO SUL /CAXIAS DO SUL: Após café da manhã no hotel, e acerto de 
despesas, desocupação do mesmo e saída para visita ao AMETISTA PARQUE MUSEU, um local único, uma 
mistura de museu com mais de 1.500 exemplares distintos de pedras de vários locais da região, do país e do 
mundo, mina desativada onde poderemos conhecer o trabalho da Cooperativa vinícola local, microcervejaria 
subterranea além de  mirante com vista para outros garimpos e loja. No local também se realiza o passeio de 
“gerico”um passeio motorizado em caminhonetes adaptadas com gradil aberto, que percorre um pequeno 
trajeto dentro de uma galeria desativada e em área externa próximo a mina. Almoço (incluso, sem bebida) no 
restaurante Garimpo, localizado dentro de uma mina desativada e totalmente ambientado na temática de 
pedras. Após inicio da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada prevista ao final da noite de domingo, 
diretamente ao mesmo local de origem.        Fim de Nossos Serviços, obrigada e até a 

próxima viagem!!  
 

“A ordem dos passeios poderá ser alterada em função de agendamentos, caso fortuito e/ou força maior ou melhor aproveitamento dos mesmos.” 

 
 
 
 
 



 
 

 

INCLUI:  
 

 Ônibus turismo totalmente equipado,  
 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs,  
 Transporte local em Ametista do Sul, 
 02 noites no Hotel das Pedras -  www.hoteldaspedras.com.br 
 03 cafés da manhã, Sendo um no Pedra Café;  
 03 almoços conforme descritos,  
 02 jantares,  
 Ingressos para entradas em todos os pontos mencionados no roteiro,  
 City tour com guia local;  
 Guia de turismo cadastrada (o) no Ministério do Turismo toda a viagem;  
 Serviço de bordo (salgados, doces, balas, bombons, pirulitos, pipocas, biscoitos, água mineral e 

refrigerante);  
 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO /TRIPLO: para grupo mínimo de 20 pagantes 
R$ 1.352,00 a vista ou 04 x R$ 355,00 
Em quarto individual R$ 1.552,00 a vista ou 04 X R$ 408,00 
 
Criança de 05 anos ocupando poltrona no ônibus e no quarto com 02 adultos R$ 375,00 
Crianças de 06 a 10 anos no quarto com dois adultos R$ 738,00 
11 anos em diante valor integral. 

 
Não inclui: bebidas nas refeições, refeições não mencionadas, gastos extras de natureza pessoal: telefonemas, 
frigobar, passeios opcionais, compras, gorjetas e tudo que não estiver mencionado no item o pacote inclui.  
 
HOTEL PREVISTO: Hotel das Pedras/ Obs: 01) As diárias na rede hoteleira iniciam às 15h terminando às 12h 
do dia seguinte. 02) Excepcionalmente e conforme disponibilidade de apartamentos, a hospedagem poderá 
ocorrer antes do início da diária. 03) Para melhor andamento da viagem a ordem dos passeios poderá ser 
alterada. 04) Disponibilidade de vagas para esta viagem está sujeita a alteração sem prévio aviso, consulte-nos.  
 
P.s. lugar no ônibus reservado mediante pagamento e por ordem de inscrição. A inscrição somente é 
confirmada mediante pagamento.  
 
 
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;  Usar máscara e portar em quantidade 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro ou depósito bancário); parcelamento com cheques pré-datados ou 
cartões visa e master.  
- os lugares de poltronas são reservados por ordem de inscrição e confirmação mediante pagamento. 
- Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes. 

 

 

Mais informações e reservas 
Fatho Turismo 
(54) 3028-3496 / 991156727 
www.fathoturismo.com.br 

http://www.hoteldaspedras.com.br/

