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Diversidade de 
paisagens na  

Costa Doce Gaúcha
A região Costa Doce Gaúcha compreende municípios localizados no extremo 
sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Sua grandiosa extensão territorial 
proporciona diversas paisagens banhadas pelas águas da Laguna dos Patos, do Rio 
Guaíba, da Lagoa Mirim, da Lagoa Mangueira, além de conexão com o mar aberto. 

As belezas naturais são o grande atrativo da região Costa Doce Gaúcha, que 
destaca-se pela diversidade ambiental. Entre praias e fazendas, lagos e campos, 
são inúmeras as possibilidades de se conectar com a natureza e explorar lugares 
incríveis. Os roteiros turísticos ao ar livre oferecem tranquilidade aos turistas 
que buscam por uma experiência segura no período pós pandêmico, fazendo 
da região Costa Doce Gaúcha um dos melhores destinos a serem explorados. 

Além das belezas naturais, a região também apresenta riqueza cultural 
incontestável. A história do Rio Grande do Sul se mantém viva por meio de 
museus, prédios históricos e arquitetura. A diversidade na colonização desta 
região proporciona diferentes experiências, desde a variedade gastronômica 
até as festividades culturais típicas de cada cidade.

Jussara Cruz Argoud
Analista de projetos de Turismo  
da Regional Sul do Sebrae
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A Costa Doce Gaúcha é um destino precioso no mapa do Rio Grande do Sul. Ao 
longo dos mais de 750 quilômetros do roteiro, estão municípios que compartilham 

diferentes belezas e culturas.
Neste guia você encontrará 16 destinos turísticos que servem de ponto de partida 

para uma viagem de descobertas rumo ao sul gaúcho. Pelo caminho estão lugares 
ímpares como casarões históricos que contam a trajetória da Revolução Farroupilha 
e charqueadas que lembram a época áurea do ciclo do charque. Há também natureza 
sem igual: paisagens exuberantes que mesclam lagoas, mar e áreas desérticas de 
areia branca, além de cachoeiras e praias isoladas que só podem ser acessadas por 
veículos com tração 4x4.

Para complementar, na gastronomia da Costa Doce Gaúcha há predominância de 
receitas com frutos do mar, heranças açorianas e portuguesas na linha de doces e a 
preservação da cultura regional por meio do churrasco e das parrillas típicas do Uruguai. 

Por falar no país vizinho, as cidades que fazem fronteira com o território uruguaio 
são complementadas com a cultura local e ganham destaque pelo turismo de compras. 

Neste guia completo, coordenado pela jornalista Anelise Zanoni e produzido a 
partir de experiências reais de uma equipe de jornalistas, você encontrará informa-
ções sobre Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, Camaquã, Piratini, São 
Lourenço do Sul, Pelotas, Morro Redondo, Arroio Grande, Jaguarão, Rio Grande, 
Tavares, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí. O guia foi organizado 
de acordo com a ordem dos municípios no mapa gaúcho. Atrações ao ar livre, natureza 
e paisagens com vista para as lagoas complementam a viagem e fazem da Costa Doce 
o destino perfeito!

Como organizar a viagem
A Costa Doce Gaúcha é um roteiro com grande 
variedade de paisagens. Para organizar a 
viagem, verifique os atrativos turísticos 
de cada cidade, pois muitas vezes 
vale a pena conhecer mais de um 
destino. As estradas costumam ser 
boas e asfaltadas. 

Na hora de organizar a mala, 
indicamos roupas confortáveis, 
repelente, protetor solar e muita 
disposição. No inverno o vento cos-
tuma predominar, devido ao mar 
e às lagoas. Portanto, um casaco 
reforçado ajudará na viagem.

 Guaíba
 Barra do Ribeiro

 Tapes

 ArambaréCamaquã 

 Piratini

 São Lourenço

 Pelotas

Morro Redondo 

Arroio Grande 

 Jaguarão

  
Rio Grande

 Tavares

 São José do Norte

 Santa Vitória do Palmar
 Chuí
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Orla de Guaíba

GGUAÍBAUAÍBA
Vista privilegiada

O QUE FAZER 

Orla do Guaíba
É a atração perfeita para curtir a natureza, 
tomar chimarrão, fazer caminhadas ou pra-
ticar exercícios. Na orla estão praças, árvores 
e uma pista de skate. Além disso, tem um pôr 
do sol encantador e uma vista de Porto Alegre 
bem diferente - a partir do Guaíba.

Passeio de jardineira
O charmoso ônibus decorado com flores, pla-
quinhas coloridas e luzes faz um city tour. O 
passeio dura cerca de 40 minutos e percorre 
pontos turísticos com narração que explica a 
história da cidade.
($) O passeio é pago e, em época de pandemia, 
precisa ser agendado.

Casa de Gomes Jardim
Construída no fim do século 18, foi sede 
dos encontros entre Gomes Jardins e Bento 
Gonçalves, líderes da Revolução Farroupilha, 
e local onde morreu Bento Gonçalves.

Hoje é patrimônio histórico tombado pelo 
governo estadual. A família Leão, proprietária 
da casa, dá as boas-vindas e guarda no acervo 
artigos relacionados à guerra, arquitetura e 
história da cidade. 
($) O ingresso é pago e as visitas devem ser 
agendadas.

A cerca de 40 minutos de carro de Porto Alegre, Guaíba encanta pela natureza e história. As 
principais atrações incluem a orla com vista para a Capital e o Sítio Histórico, que preserva 

a trajetória da Revolução Farroupilha. 
A cidade é um belo ponto de partida para um roteiro pela Costa Doce Gaúcha a partir da Capital.

Jardineira de Guaíba8 GUAÍBA



Casa de Gomes Jardim

Vitrine Cultural
Dedicado a conservar a identidade cultural 
gaúcha, o local tem exposições e oficinas de 
chimarrão. Uma das atrações é a Chama do 
Milênio, que nunca se apaga. Além disso, vale 
conferir a vista para a Capital e observar os 
estádios de futebol Arena e Beira-Rio. 
($) Não há cobrança de ingresso, mas é neces-
sário agendamento.

Cipreste 
O Cipreste Farroupilha é a árvore símbolo 
da cidade e fica na esquina em frente à Casa 
de Gomes Jardim. Calcula-se que o plantio 
do cipreste foi feito na década de 1680, com 
a chegada dos espanhóis. De acordo com 
relatos, foi à sombra do cipreste que líderes 
da Revolução Farroupilha se reuniram para 
planejar a tomada de Porto Alegre, em 1835.

Igreja centenária
A Igreja Nossa Senhora do Livramento 
tem mais de 100 anos de história e fica a 
uma quadra da Casa Gomes em Jardim, em 
frente à praça.

Mirante da escadaria
Tem vista privilegiada para o rio e para Porto 
Alegre. A escadaria une as partes alta e baixa 
da cidade e rende bons registros.

DICA DE RESTAURANTE
O Caisinho Restaurante é o mais tradicional 
da cidade. Fica às margens do Guaíba e, por 
isso, é possível fazer refeições ao ar livre. O 
cardápio contempla peixes, camarões e filés. 
Indicamos bolinho de bacalhau com pimenta 
feita em casa e bife à parmegiana acompa-
nhado de arroz e batatas rústicas

ONDE SE HOSPEDAR
 › Ibis Hotel: fica na parte alta da cidade e tem 
quartos com ar condicionado, wi-fi gratuito e 
estacionamento. Há quartos com cama de casal 
ou duas de solteiro. Informações aqui. 

 › Hotel Arrastão: Tem quartos duplos, triplos 
e individuais, além de restaurante e estaciona-
mento privativo grátis. O estabelecimento fica 
na BR-116, Km 300. Informações aqui.

 › Mais informações

RECEPTIVO EM GUAÍBA 
A agência Duo Soluções Viagens faz passeios. 
Informações: (51) 3480-2078 e (51) 99168-3423.

Guaíba é a cidade ideal para um 
passeio diferente pertinho de Porto 
Alegre. Uma forma rápida de chegar é 
por meio de catamarã, que atravessa 
o rio em cerca de 20 minutos.

Para andar de catamarã, é pre-
ciso pagar uma tarifa única de R$ 11,95. 
Em Porto Alegre, o embarque e 
desembarque ocorre no Centro e no 
BarraShoppingSul.
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BBARRA DO ARRA DO 
RIBEIRO RIBEIRO 
Vinhos e cultura

O QUE FAZER 

Fábrica de Gaiteiros
Não à toa que a Barra do Ribeiro leva o título 
de Terra da Fábrica de Gaiteiros. O título deve-

-se ao projeto social e cultural voltado à pro-
dução de gaitas de oito baixos e ao ensino do 
instrumento a jovens de diversas cidades gaú-
chas. Quem comanda o empreendimento é o 
famoso acordeonista gaúcho Renato Borghetti.

Na visita à fábrica, uma construção de 
mais de 80 anos, é possível conferir de perto 
a produção da gaita. O visitante pode visitar 
uma experiência exclusiva no mezanino, onde é 
possível conhecer a história do projeto e testar 
o som do instrumento a partir de uma grande 
gaita instalada no local. O prédio fica na Avenida 
Dr. R. Júlio de Castilhos, 1120, bairro Centro.
* As visitas devem ser agendadas.

A cerca de 50 quilômetros de Porto Alegre, a Barra do Ribeiro faz divisa com a Laguna 
dos Patos e fica no encontro do arroio Ribeiro com o Guaíba, atraindo os moradores 

e visitantes que se banham nas águas em dias quentes. Devido à localização, pode ser o 
destino perfeito para um bate-volta no mesmo dia.

Dentre os atrativos destacam-se o empreendimento do famoso gaiteiro Renato Borghetti 
e uma bela vinícola.

Pier da Barra do Ribeiro
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Praia da Picada
É um dos locais mais visitados da cidade. Com 
vista para o Rio Guaíba, a praia recebe turistas 
e moradores em busca de refresco nos dias 
quentes, já que a água é ideal para banho. 
A beira também é o local ideal para tomar 
chimarrão e caminhar no fim de tarde. Para 
tirar fotos e apreciar a vista, você também 
pode percorrer o trapiche da praia.

Vinícola Laurentia
Em uma propriedade de 209 hectares, sendo 
32 deles de vinhedos, a Vinícola Laurentia é 
atração obrigatória na Barra do Ribeiro. 

A visitação começa com caminhada pelos 
espaços verdes, passando pelos salões de 
festa até chegar aos ambientes de fabricação 
das bebidas.Ao fazer uma caminhada na área, 
o visitante se depara com obras coloridas do 
pintor gaúcho Britto Velho.

Além disso, a vinícola é uma opção de 
local para eventos: tem salões de festa interno 
e externos, área com sobra de uma figueira 
e pergolado com vista. A Vinícola Laurentia 
fica na rodovia Br-116, Km 316, na Estrada do 
Cortado (sem número). 
* As visitas devem ser agendadas.

ONDE SE HOSPEDAR
 › Castelinho Hostel - Fica aberto o ano todo, tem 

vista para o lago e capacidade para 13 pessoas. 
Estacionamento privativo gratuito, churrasqueira 
e recepção 24 horas estão inclusos nas diárias. 
Informações: (51) 99816-9139

 › Mais informações

RECEPTIVO NA BARRA DO RIBEIRO
Se você preferir um roteiro montado por agência, 
a BarraMundi Turismo faz passeios pela cidade. 
Informações: (51) 99977-1391, (51) 98132-1600 ou 
atendimento@barramundi.tur.br 

A distância entre Porto Alegre e Barra 
do Ribeiro é de cerca de 1 hora percor-
rida de carro. Para quem vai da Capital, 
é preciso pegar a rodovia BR-116 em 
direção a Guaíba. Você pode combinar 
duas cidades neste roteiro!

Fábrica de Gaiteros

Vinícola Laurentia
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https://www.instagram.com/vinicola_laurentia/?hl=pt-br
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TTAPESAPES
Entre lagoas e butiazais

O QUE FAZER

Praias de água doce
As lindas praias são um atrativo imperdível. 
Entre elas está a Praia do Pinvest, que tem 
figueiras centenárias e areia fofa. O conjunto 
natural compõe um cenário lindíssimo, ideal 
para fotos e para descansar. Pertinho dali, 
está a praia do Jacarezinho, que tem barcos 
que ficam na areia e formam uma bela pai-
sagem natural.

Clube Náutico 
Para quem deseja conhecer ou até mesmo 
fazer um passeio de barco, o Clube Náutico 
Tapense reúne várias embarcações que vêm 
de outras cidades do Estado. 

A 80 km de Porto Alegre, Tapes é um destino para quem deseja se aventurar 
nas praias de água doce e ter contato com a natureza. A Lagoa dos Patos, os 

butiazeiros e as figueiras centenárias fazem parte do cenário. O turismo rural é o 
destaque, com a presença de várias espécies de animais, flores e muitas figueiras. 

Camping dos Pinheirais

Butiazal de Tapes
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Praça e a Igreja Matriz
No Centro, a Praça é um ótimo lugar para tomar 
um chimarrão e curtir a natureza. Com banqui-
nhos, laguinho e árvores, o local é lugar de paz 
e tranquilidade. Um dos pontos de encontro da 
cidade é a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que 
fica bem na região central.

Butiazal de Tapes
Um dos lugares mais famosos da cidade, o 
Butiazal é uma área com fazendas e uma 
floresta que abriga mais de 700 hectares de 
butiazeiros, sendo considerado o maior e mais 
antigo butiazal do país. 

Na fazenda Machado Vieira você encontra 
uma paisagem cheia de árvores e um lago 
rodeado por cavalos, além dos famosos - e 
inúmeros - butiazeiros. A Fazenda Três Irmãos 
tem clima familiar e aconchegante, ideal para 
curtir o dia. Por ali é possível ter contato com 
ovelhas e cavalos, contemplar a vista da região 
a partir de um mirante e tomar banho de pis-
cina. É aconselhável agendar as visitas. 

DICA DE RESTAURANTE
 › Para quem busca comidinha caseira, o Res-

taurante Recanto dos Sabores tem buffet 
a quilo e livre e uma área interna e externa 
para os clientes. Fica na Rua Hermínio José 
Soares, 488.

 › A cafeteria Encantos da Lagoa fica em um ca-
sarão que remete a uma construção de época, 
em estilo retrô e com pátio decorado com luzes, 
balanço e cadeiras coloridas. Além dos cafés, 
servem diferentes tipos de comida, como tor-
radas, quiches, tábua de frios, pastéis e doces. 
Fica na Rua Flores da Cunha, 93.

ONDE SE HOSPEDAR
Há poucos hotéis na cidade e você pode optar 
também por opções de aluguel. 

 › Pontal Tapes Hotel - É uma das principais 
acomodações, e se destaca pelo contato com 
a natureza. Tem 20 apartamentos para até seis 
pessoas. O pátio do hotel, que finaliza na Lagoa 
dos Patos, tem ninho de beija-flor e de tartaruga, 
e é uma verdadeira casa para diferentes espécies 
de fauna e flora. O hotel tem piscina térmica, 
restaurante e um deck. Informações aqui.

 › Mais informações

RECEPTIVO EM TAPES
Para fazer os passeios e conhecer a cidade, a Butiá 
Turismo Rural coordena vários passeios, entre eles 
um roteiro pelo Butiazal de Tapes, com caminha-
das, trilhas e piquenique. 

Para quem gosta de acampar bem 
pertinho da praia, o Camping dos 
Pinheirais, na Praia do Pinvest, é 
uma boa opção de estadia. O local 
era a antiga sede de uma fazenda, e 
hoje conta com construções históricas 
e figueiras centenárias. Fica na Rua 
Novo Hamburgo, 1477.

Fazenda Três Irmãos
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Natureza e figueiras centenárias

O QUE FAZER

Figueira da Paz
Considerada a maior figueira do Estado, a 
árvore tem entre 500 e 700 anos e é uma 
relíquia. A árvore é tão antiga e extensa que 
os galhos precisaram ser presos em postes 
para evitar que caíssem. A figueira fica na rua 
Inês Farias e é considerada “mãe” de várias 
espécies de animais e flores, entre eles as rãs, 
pássaros e bromélias.

Comunidade de Pescadores
A 18 km do Centro está a comunidade de Santa 
Rita do Sul, formada por pescadores. Com 
clima interiorano, o local é cercado por chalés 
e simpáticas casas que ficam perto da lagoa, 
dando charme à paisagem. 

Praias de água doce
Imagine um calçadão para fazer caminhadas, 
diversas árvores no caminho, sombra e lagoa 
tranquila. Em Arambaré, essa paisagem é comum 

Com trilhas no meio da mata e uma variedade de figueiras centenárias, Arambaré tem 
passeios que permitem contato intenso com a natureza. Muitas atrações estão voltadas 

para a Lagoa dos Patos e, lógico, para as praias de água doce. O roteiro pode ser de um ou 
dois dias, dependendo das atividades que você deseja incluir na programação.

Safari dos Pampas

AARAMBARÉ RAMBARÉ 
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nas principais praias, como a da Costa Doce e a 
do Caramuru. Além dos espaços para relaxar e 
caminhar, há pontos para fazer churrasco.

Monumentos de Oxum e Iemanjá
À beira da lagoa está um pequeno santuário com 
as estátuas de Oxum e Iemanjá, que ajudam a 
reforçar a fé dos visitantes. Os monumentos 
garantem ótimos registros e são parada obri-
gatória para contemplação e agradecimento.

ONDE COMER 
 › O Paulinho Lanches é um clássico da cidade. 
Também funciona como bar e mini museu e 
se destaca pelos petiscos, picados, porções de 
violinha e de traíra frita. Fica na Rua Justino G. 
Da Silva, 305, Centro.

 › Para quem prefere ambiente com pegada noturna, 
o Irish Pub Arambaré é temático e inspirado na 
cultura irlandesa. O pub tem espaço para happy 
hour e várias opções de drinks, petiscos e pratos. 
Fica na Rua Gustavo Emílio Xavier, 669, Centro.

ONDE SE HOSPEDAR 
Os hotéis e pousadas são pequenos e geralmente 
confortáveis. Indicamos os seguintes:

 › Arambaré Palace Hotel - Localizado no Centro, 
fica perto de restaurantes, mercados e da lagoa. A 
estrutura passou por reformulação e tem serviço 
completo de hospedagem, quartos confortáveis, ga-
ragem e café da manhã. Informações e reservas aqui 

 › Pousada Los Rosales - Com oito apartamen-
tos de dois quartos cada, a pousada fica a 350 

O Caminho das Figueiras Centená-
rias é um roteiro imperdível. Passa por 
praias, fazendas e dunas. Além de ver 
de perto diferentes espécies de fauna 
e flora, o passeio vai por caminhos 
onde estão icônicas figueiras - algumas 
podem ser vistas de dentro do tronco! 

No percurso estão espécies dife-
rentes de flores, como bromélias, orquí-
deas e plantas carnívoras. No final da 
trilha, a Eco 360 Ecoturismo e Aventura 
organiza um piquenique.

** É preciso agendar o passeio.

metros da praia e conta com pátio com árvores 
e parque infantil. Informações e reservas aqui.

 › Mais informações

RECEPTIVO EM ARAMBARÉ
 › A Eco 360 Ecoturismo e Aventura tem várias 

opções de passeios, como a Expedição Safari 
Savana dos Pampas. O pacote inclui safári, pas-
seio pelas fazendas, piquenique e passagens por 
dunas, rota do Butiazal, entre outras atividades. 
Informações: (51) 99595-9626.

 › A Agência Confraria do Bem Viver também faz 
roteiros. Informações: (51) 98143-0366

Piquenique

(Divulgação Eco 360 Ecoturismo e Aventura)
Savana dos Pampas 
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https://www.facebook.com/paulinhobareminimuseu
https://www.facebook.com/irishpubarambare/
https://www.facebook.com/pages/Arambare%20Palace%20Hotel/721847834568089/
https://www.facebook.com/Natureza360
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-loa-rosales.pt-br.html?aid=1674250&sid=84115b29cbcbc439269ac79d0e99fdeb&dest_id=-625625&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=3&hpos=3&no_rooms=1&sr_order=popularity&srepoch=1608226923&srpvid=2a047c7583af015f&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.arambare.rs.gov.br/secretaria/view/22
https://www.facebook.com/Natureza360


CCAMAQUÃAMAQUÃ
Turismo histórico 

O QUE FAZER

Praça Sylvio Luiz
Antigamente conhecida como Praça 15 
de Novembro, abriga a Casa do Poeta 
Camaquense, que preserva obras de escri-
tores da cidade. Em volta da praça há pré-
dios históricos do início do século 20. Entre 
eles: Câmara de Vereadores, Cine Teatro 
Coliseu e a Igreja Matriz São João Batista, 
com estilo eclético.

Forte Zeca Netto
Patrimônio Cultural do Estado, o Forte era a 
antiga residência de José Antônio Netto, líder 
maragato da Revolução de 1923. Hoje é sede 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Tem a parte externa pintada de amarelo 
claro e decorada com símbolos em laranja. No 
interior estão a Biblioteca Pública Municipal, 
o Memorial Zeca Netto, o Museu Municipal, o 
Acervo Barbosa Lessa e o Memorial da 16ª Região 
Tradicionalista. A parte externa lembra uma 
paisagem europeia, com jardim e chafariz.

Praça Donário Lopes
É a mais famosa praça. Tem chafariz com 
uma estátua de foca que lembra a história da 

“Foca Maroca”. O animal marinho foi levado há 
alguns anos para Camaquã por dois jovens que 
o encontraram em uma viagem pelo Litoral Sul. 
A foca foi colocada em um aquário, onde aca-
bou falecendo por não ser o seu habitat natural. 

Conhecida como terra do arroz parboilizado, Camaquã preserva prédios históricos e pode 
ser combinada com outros roteiros. Nas construções estão lembranças dos primeiros 

habitantes, principalmente portugueses e poloneses. Indicamos um passeio de um dia, 
para conhecer as atrações e ter tempo de ir para o interior.

Igreja São João Batista
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Pertinho da praça você avista a Sinaleira 
Francesa, decorada em tom de amarelo 
mostarda e foi instalada em 1953. É uma das 
quatro que existem no mundo, sendo a única 
no Brasil. 

Barragem do Arroio Duro
A 7 km do Centro, a Barragem é um reservatório 
de água construído em 1967 com espaço de mata 
nativa, parquinho, churrasqueiras e banheiros. A 
barragem tem espaço para trilhas e caminhadas, 
além de uma vista de tirar o fôlego! 

Praça Zeca Netto
Bem no Centro, tem ampla estrutura, parqui-
nho infantil, árvores e o famoso letreiro com 
a frase “Eu amo Camaquã”. No local também 
está o monumento a Pira da Pátria, com mais 
de dez metros de altura e onde ocorrem even-
tos culturais.

DICA DE RESTAURANTE
 › Decorado com objetos antigos, o restaurante La 
Campaña tem buffet a quilo e livre no almoço, 
com opções típicas gaúchas e diferentes tipos 
de carne. Nas quartas, quintas e sextas tem tele 
de sushi. Fica na Rua Marechal Floriano, 1116.

O projeto Seival e os Caminhos de 
Garibaldi deve ser finalizado em breve. 
É uma réplica em tamanho original do 
barco usado por Giuseppe Garibaldi 
na Revolução Farroupilha. A iniciativa 
foi criada por Sandra Mara Garcez e 
Antônio Carlos Rodrigues, e a embar-
cação em madeira começou a ser cons-
truída em dezembro de 2019. A ideia é 
passar por diferentes cidades, levando 
educação ambiental e história. 

 › O Xadrez Café serve tortas doces e salgadas, 
pastéis, pão de queijo e diferentes tipos de doces 
e salgados. Tem café colonial mediante agenda-
mento. Fica na General Zeca Neto, 785, Centro.

ONDE SE HOSPEDAR 
 › Hotel Pedra Bonita - Com estrutura simples, 

mas bem organizada e confortável, o hotel Pedra 
Bonita tem ótima localização. Garagem e café da 
manhã estão inclusos na diária. Informações aqui.

 › Bartz Hotel - Com estrutura completa e aco-
modações confortáveis, o Bartz Hotel conta com 
47 apartamentos bem equipados nas categorias 
Luxo, Standard e Suíte. Fica a 300 metros da 
principal entrada de Camaquã. Informações aqui

 › Mais Informações

RECEPTIVO EM CAMAQUÃ
Para conhecer os pontos turísticos de Camaquã 
indicamos a Realize Turismo. A agência é responsá-
vel pelo projeto “Conheça Camaquã”. Informações: 
(51) 99501-5270Forte Zeca Netto
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https://www.facebook.com/Asas-Camaquã-105191660969100
https://www.facebook.com/Asas-Camaquã-105191660969100
https://www.booking.com/hotel/br/pedra-bonita-camaqua.pt-br.html?aid=1674250;sid=84115b29cbcbc439269ac79d0e99fdeb;dest_id=-633610;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1608150293;srpvid=56098f8a3e090055;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/br/pedra-bonita-camaqua.pt-br.html?aid=1674250;sid=84115b29cbcbc439269ac79d0e99fdeb;dest_id=-633610;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1608150293;srpvid=56098f8a3e090055;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/br/pedra-bonita-camaqua.pt-br.html?aid=1674250;sid=84115b29cbcbc439269ac79d0e99fdeb;dest_id=-633610;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1608150293;srpvid=56098f8a3e090055;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://www.bartzhotel.com.br/
https://www.booking.com/hotel/br/bartz.pt-br.html?aid=1674250;sid=84115b29cbcbc439269ac79d0e99fdeb;dest_id=-633610;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1608150293;srpvid=56098f8a3e090055;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.camaqua.rs.gov.br/portal/secretarias/25/secretaria-do-desenvolvimento-inovacao-cultura-e-turismo
https://www.facebook.com/sandragarcez2018


PPIRATINIIRATINI
Primeira capital Farroupilha

O QUE FAZER

LINHA FARROUPILHA
O roteiro Linha Farroupilha é a principal atra-
ção. É um trajeto autoguiado de 800 metros, 
sinalizado com marcações na calçada. No 
total, 25 prédios estão no roteiro, mas a 
cidade tem mais de 30 construções tomba-
das como patrimônio histórico pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 
(IPHAE). Separamos alguns lugares importan-
tes do trajeto.

Câmara Municipal
O roteiro começa na Avenida Gomes Jardim, 
número 136, onde em 1832 foi instalada a pri-
meira Câmara Municipal que promulgou a 

República Rio-Grandense. Em estilo colonial, 
o prédio é amarelo claro e tem pilares na parte 
de cima da construção.

Palácio do Governo Farroupilha
Com arquitetura luso-brasileira, a construção 
tem dois andares, e a parte externa é branca 
com janelas verdes. Foi ali que, em 1836, ocor-
reu a reunião que declarou a cidade de Piratini 
como a Capital da República Rio-Grandense. 
Hoje abriga o Museu Municipal Barbosa Lessa, 
que homenageia o famoso músico e escritor 
nascido na cidade.

Casa do General Neto
O prédio tem característica luso-brasileira e 
foi a antiga casa do Coronel Antônio Fonseca 

A pequena Piratini é um tesouro para quem gosta de história. O primeiro impacto 
é o centro histórico, que preserva antigos casarões da Revolução Farroupilha e 

que pertenceram a importantes figuras. Além disso, Piratini se orgulha por ser con-
siderada a primeira Capital Farroupilha e preserva as tradições dos antepassados. 

Casa de Garibaldi

18 PIRATINI



de Souza Neto, proclamador da República 
Rio-Grandense.

Casa do Comendador Fabião
O visual do prédio é encantador. A arquitetura 
remete a um pequeno palácio, com escadinhas 
em frente à porta e parte externa nas cores 
azul e branca. Foi ali que, durante o século 20, 
morou Luiz Carlos Barbosa Lessa.

Casa de Garibaldi
A pequena construção foi residência de Giuseppe 
Garibaldi durante a Revolução Farroupilha. 
Também abrigou a tipografia do jornal O Povo, 
que foi impresso no local de 1838 a 1839.

Museu Histórico Farroupilha
O antigo sobrado foi construído em 1819 e 
abrigou o Ministério da Guerra e uma escola 
pública para meninos. Em 1953, tornou-se o 
Museu Histórico Farroupilha. Tem importantes 
documentos relacionados à época, com desta-
que para alguns objetos pessoais pertencentes 
a Bento Gonçalves. 

Praça da República Rio-Grandense
É a principal praça da cidade. Ali está a Igreja 
Matriz Nossa Senhora da Conceição. No entorno 
da praça também está situada a Prefeitura 
Municipal, onde antigamente era a Casa Câmara.

DICA DE RESTAURANTE
 › No centro histórico está o Pialo, que trabalha 
com buffet a quilo e livre. As sobremesas, ge-
ralmente típica gaúcha (ambrosia e arroz doce) 
estão incluídas na refeição. Fica na Avenida Go-
mes Jardim, 220.

 › Na lancheria e pastelaria Ao Farroupilha você 
pode tomar um cafezinho e se deliciar com 

Considere passar uma noite na cidade 
para aproveitar a beleza do centro 
histórico. Inclua caminhadas sem 
pressa e converse com moradores 
para saber mais sobre seus hábitos e 
histórias nesta cidade que é uma das 
mais interessantes da região. 

diferentes pastéis, pizzas e opções de salga-
dos. Ao meio-dia há buffet a quilo. Fica na Av. 
Gomes Jardim, 241.

ONDE SE HOSPEDAR 
 › Hotel Garibaldi - Localizado no Centro histórico, 

é uma opção para quem deseja uma hospeda-
gem com conforto e tranquilidade. Informações: 
(53) 3257-1235

 › Hotel Farroupilha - Também no Centro da 
cidade, a hospedagem familiar tem estrutura 
simples, mas muito organizada e limpa. Infor-
mações: (53) 3257-3256

 › Mais Informações

RECEPTIVO EM PIRATINI
Indicamos entrar em contato com a Secretaria de 
Turismo de Piratini. Informações: (53) 3257-3278

Museu Farroupilha (Francieli Domingues Corral)
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https://www.facebook.com/RestaurantePialo
https://www.facebook.com/Ao-Farroupilha-lancheria-e-pastelaria-203772210228677
https://prefeiturapiratini.rs.gov.br/site/turismo


SSÃO LOURENÇO ÃO LOURENÇO 
DO SUDO SUL L 
Praias de areia dourada

O QUE FAZER

Praia das Nereidas
Com areia fofinha e grossa, a Praia das 
Nereidas é a mais frequentada por jovens 
por conta dos bares e restaurantes que estão 
localizados no entorno da praia.

Praia das Ondinhas
É conhecida como a praia das mães, porque 
tem uma pequena enseada com coqueiros. 
Por isso, as mamães gostam de levar as crian-
ças pequenas até lá para garantir a diversão.

Praia da Barrinha
É uma praia mais familiar, ideal para quem tem 
crianças pequenas. O destaque vai para as águas 
calmas com rasas profundidades e para a sombra, 
que garante um dia propício para relaxamento.

Fazenda do Sobrado
A 1,5 km do centro, em uma linda paisagem com 
um visual de casa de campo, está a Fazenda 
do Sobrado, que pertenceu a Anna Joaquina 
Gonçalves da Silva, irmã de Bento Gonçalves. 
O casarão branco com janelas e portas bordô 

Repleta de figueiras e areia dourada, São Lourenço do Sul é um dos destinos turísti-
cos mais disputados da Costa Doce Gaúcha. A Lagoa dos Patos é um cartão-postal 

e, devido à localização estratégica, a cidade tem brisa praticamente o ano inteiro. Por 
isso, o verão costuma ser bastante agradável. 

Em um roteiro de pelo menos dois dias é possível aproveitar o litoral e a parte his-
tórica, incluindo a Fazenda do Sobrado.

Orla de São Lourenço do Sul  
(Eloisa Bergmann Heiden)
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fica no topo de um lindo jardim com muita 
área verde. Antes da pandemia era wwespaço 
para hospedagem e eventos. Hoje está fechado, 
porém aguarda para abrir novamente.

Praça Central
Com estrutura ampla, chafariz central, par-
quinho, árvores e bancos, a Praça Central está 
próxima dos principais pontos da cidade. No 
entorno da praça, estão construções como 
a Igreja, a Biblioteca Pública e o Museu 
Municipal. Vale a pena conhecer!

Passeio de barco 
Um dos projetos mais lindos da cidade é Do 
Violino à Estância, um passeio de barco com 
um violinista, parada para uma apresenta-
ção gauchesca e parada para um almoço 
ou janta na Fazenda do Sobrado. O valor do 
passeio é de R$ 185 e quem opera é a Novo 
Destino Viagens.

ONDE SE HOSPEDAR
 › Hotel das Figueiras: Com vista privilegiada 

para a Praia das Nereidas,tem área com piscina 
e ampla sala de café da manhã, com televisão 
e espaço para tomar chimarrão. Informações 
e reservas aqui

Para quem gosta de chocolates, a 
Silvia Chocolates Artesanais tem pro-
dução própria. Fica no Centro e vende 
presentes, cestas, chocolates e doces, 
com destaque para produtos de frutas 
nativas, como o araçá e o butiá.

Na Praia das Nereidas, a loja 
Rebojo tem uma coleção de produtos 
inspirados na cidade. Roupas, por-
ta-copos, canecas, cangas, kits para 
chimarrão e chaveiros estão na lista.

 › Pousada Verde Água: Localizada em uma 
área arborizada e com plantas nativas, a pou-
sada garante hospedagem com tranquilidade 
e lazer. O local é dividido entre 13 cabanas e 
22 bangalôs em estilo rústico. Informações e 
reservas aqui 

 › Mais informações

DICA DE RESTAURANTE
O restaurante Tropicali’s Gastronomia, fica em 
frente à Praia das Nereidas e tem dois espaços. 
Na entrada, há vista para praia e, dentro do prédio, 
salão com TV e decoração náutica. O cardápio 
conta com filés, picanha, pizzas, peixes e frutos 
do mar. Fica na Avenida Getúlio Vargas 81.

RECEPTIVO EM SÃO 
LOURENÇO DO SUL 
Para conhecer São Lourenço do Sul, indicamos a 
Novo Destino Viagens, que faz passeios pelo Brasil 
e pelo exterior, além de passeios na cidade. Outra 
agência é a Maria Faceira: (53) 99101-3821. Fazenda do Sobrado
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https://www.facebook.com/violinoaestancia
https://www.facebook.com/violinoaestancia
https://www.facebook.com/novodestinoviagens
https://www.facebook.com/novodestinoviagens
https://www.booking.com/hotel/br/das-figueiras.pt-br.html?aid=1674250;dest_id=-671505;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;nflt=ht_id%3D204%3Bdistance%3D5000%3Bht_id%3D216%3B;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1608229800;srpvid=0f578214b27100e1;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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https://www.facebook.com/silviachocolatesartesanais
https://userebojo.com/
https://userebojo.com/
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https://www.booking.com/hotel/br/pousada-verde-agua-sao-lourenco-do-sul.pt-br.html?aid=1674250;sid=84115b29cbcbc439269ac79d0e99fdeb;dest_id=-671505;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;nflt=ht_id%3D204%3Bdistance%3D5000%3Bht_id%3D216%3B;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1608229800;srpvid=0f578214b27100e1;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.saolourencodosul.rs.gov.br/portal/secretarias/16/secretaria-municipal-de-turismo-industria-e-comercio/
https://www.facebook.com/tropicalisgastronomia
https://www.facebook.com/tropicalisgastronomia
https://www.facebook.com/novodestinoviagens
https://pt-br.facebook.com/agenciamariafaceira/


PPELOTASELOTAS
História e sabor

Para quem gosta de destinos completos, Pelotas merece alguns dias de roteiro. Um 
dos pontos altos está na parte histórica da cidade, que viveu uma época áurea com a 

indústria do charque, principal economia no século 19. Por conta disso, as charqueadas 
são um dos principais atrativos e preservam tradições.

Além de história e cultura, Pelotas se destaca pelo roteiro gastronômico, com os 
populares doces, e tem um belo litoral - graças à Lagoa dos Patos.

O QUE FAZER 

Praia do Laranjal
A 15 minutos de carro do Centro, a Praia 
do Laranjal é local de refúgio de peloten-
ses e turistas. A praia de água doce tem 
calçadão e trapiche, com bela vista para 
a Lagoa dos Patos.

Laranjal (Michel Corvello)

Charqueada São João
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Charqueadas 
Três charqueadas continuam abertas e man-
têm a estrutura e a arquitetura das épocas 
passadas e são responsáveis por preservar 
a história. Os empreendimentos ficam pró-
ximos um do outro e são banhados pelo 
Arroio Pelotas. 

Charqueada São João

Um lindo e grande casarão branco com janelas 
azuis escuras, cercado por uma figueira cente-
nária, compõe o cenário da Charqueada São 
João, uma das mais antigas, de 1807.

A construção mantém um rico acervo, pre-
servando registros e objetos da época, além de 
manter a fachada original da senzala. Durante 
a visita é possível conhecer relíquias e relatos 
da época e também histórias de quando serviu 
de cenários para filmes e séries, como A Casa 
das Sete Mulheres e da série O Tempo e o Vento, 
ambas da Rede Globo. 
($) A visita é paga e precisa ser agendada. 
Também é possível fazer passeio de barco pelo 
Arroio Pelotas

Charqueada Boa Vista

Ao chegar na Charqueada Boa Vista o imenso 
jardim chama a atenção. O empreendimento 

tem muitas árvores, sombra, chafariz, banqui-
nhos e um deck em frente ao Arroio Pelotas. A 
charqueada de 1811 é perfeita para desfrutar de 
um dia de tranquilidade, ao som de pássaros 
e cigarras. A Boa Vista tem também espaço 
para eventos e piquenique.
($) É aconselhável agendar a visita, e o espaço 
para piquenique é pago.

Charqueada Santa Rita

Composta por um lindo casarão branco com 
janelas azuis claras e outros pequenos prédios 
de época, a Charqueada Santa Rita é conhe-
cida como uma Pousada de Charme. 

Nas construções estão acomodações 
com 17 confortáveis suítes. O local garante 
clima romântico e, ao mesmo tempo, típico 
de fazenda. Para reservas, clique aqui.

A Santa Rita também tem atividades ao 
ar livre e espaço na natureza. É possível andar 
a cavalo, de caiaque ou de canoa, andar de 
bicicleta, aproveitar a piscina e conhecer o 
Memorial do Charque.

Charqueada Boa VistaCharqueada Santa Rita
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https://www.charqueadasaojoao.com.br/
https://www.charqueadasaojoao.com.br/
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Centro Histórico
Em uma caminhada você encontrará lindos 
prédios que simbolizam o passado áureo da 
cidade, que era uma das mais importantes 
do Rio Grande do Sul. Entre as construções 
estão o Theatro Guarany, inaugurado em 1921, 
e o Museu do Doce, que preserva a herança 
doceira pelotense.

Também merece atenção a Praça Coronel 
Pedro Osório, que faz homenagem a João 
Simões Lopes Neto em uma das estátuas, e o 
Mercado Público. Considerado um dos principais 
pontos da cidade, o Mercado é muito organizado 
e conta com lojas, restaurantes e casas de doces. 

Parque da Baronesa
Com extensa área verde, o Parque da Baronesa 
é um ponto turístico interessante para quem 
gosta de ar puro. É ali que fica o Museu da 
Baronesa, uma linda construção de 1863 que 
guarda um acervo de mais de 2 mil peças que 
representam os costumes e a maneira de viver 
das famílias abastadas do século XIX. 

Parque Tecnológico
Moderno, o Pelotas Parque Tecnológico é um 
passeio para quem gosta de tecnologia e ino-
vação. No prédio estão mais de 60 empresas 

das áreas da saúde, indústria criativa e tec-
nologia da informação e comunicação. Para 
dar vida ao local há pinturas coloridas nas 
paredes e frases motivacionais espalhadas 
pela entrada de uma das cafeterias.

Pontal da Barra
Próxima da Praia do Laranjal está uma vila de 
pescadores chamada de Pontal da Barra. Para 
chegar lá é necessário percorrer um percurso 
de carro de cerca de 1 km em estrada de chão. O 
local é bastante simples e perfeito para comer 
um pastel de camarão e curtir o pôr do sol.

Parque Stone Land
Localizado no interior de Pelotas, o Stoneland 
abriu em 2020 e fica no meio da natureza, 
sendo o único parque de aventuras da região. 
Tem espaço para piquenique, mirante, chur-
rasqueira, playground, lago natural, food 
trucks e um bistrô. 
($) O ingresso para entrada custa R$ 10 (adultos) 
e todas as atividades são pagas à parte. 

DICA DE RESTAURANTE
 › Para quem gosta de gastronomia gaúcha com 
toque uruguaio, o Pátio Bar tem ambiente ao 
ar livre, música ao vivo e uma bela área onde 

Mercado Público Stone Land
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são assados diferentes cortes de carne. Um dos 
destaques é o sistema diferenciado de parrilla, 
no qual o cliente escolhe a carne na geladeira, 
pesa e manda para o assador. O valor pago é o 
que foi indicado na balança! Fica na Rua General 
Osório, 1253. Informações: (53) 99901-1553.

 › A Confraria do Espetinho vende espetinhos, 
cortes de parrilla e hambúrguer. Fica na Rua 
Gonçalves Chaves, 413, Centro. Informações: 
(53) 3305-7613

 › A Teia Ecológica tem buffet livre e cardápio vege-
tariano, preparado com ingredientes orgânicos 
de produtores locais. Carnes não aparecem por 
lá. Fica na Praça Coronel Pedro Osório, 63, Cen-
tro. Informações: (53) 3283-7184

ONDE SE HOSPEDAR 
 › Hotel Jacques Georges - Conta com 74 apar-
tamentos e três luxuosas suítes equipadas com 
cama king size, ar-condicionado, televisão, frigo-
bar, cofre digital e banheira de hidromassagem. 
O hotel tem piscina, sala de ginástica e salões 
de eventos. Informações aqui.

 › Hotel Curi - Tradicional, a rede conta com duas 
opções: o Hotel Curi Executive e o Curi Palace 
Hotel. Ambos têm acomodações confortáveis 
e uma estrutura completa. Informações aqui.

 › Sítio Águas Claras - Fica a 6km do centro, na 
comunidade de Monte Bonito. A estrutura conta 

com 3 apartamentos equipados com cozinha, 
banheiro, ar condicionado, lareira e televisão. 
Além disso, há estrutura com 34 hectares de 
natureza, com lago, casa na árvore e churras-
queira. Informações aqui

 › Mais informações

RECEPTIVO EM PELOTAS
A empresa Terrasul Turismo tem serviço completo 
de receptivo. Informações: (53) 99150-2918

Os doces de Pelotas fazem parte da 
história e da tradição da cidade que 
tem forte influência portuguesa. 
Por isso, é quase obrigatório expe-
rimentar algum dos diversos doces 
que os pelotenses produzem. Entre 
os principais estão os docinhos à base 
de ovos, como quindim e ninhos. 
Indicamos alguns lugares para você 
experimentar: Confeitaria Berola, 
Doçaria Monalu, Imperatriz Doces 
Finos e Trufas Meuy.

Museu da Baronesa
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https://www.trufasmeuy.com.br/


MMORRO ORRO 
REDONDOREDONDO
Interior com charme

O QUE FAZER

Sobrado das Plantas
A floricultura Sobrado das Plantas vende 
diferentes tipos de flores, plantas ornamen-
tais, vasos e árvores. Junto ao espaço está o 
quiosque Muller Sabores e Fios, com venda de 
artesanato e produtos coloniais locais, além 
de chás, temperos, grãos, vinhos e cestas de 
café da manhã e de piquenique.

A 40 minutos de Pelotas, Morro Redondo (RS) é ideal para quem busca se des-
prender da rotina e se conectar com a natureza. Devido à beleza da região, 

empreendedores locais desenvolveram projetos focados no turismo rural. Uma das 
rotas é a Morro de Amores, que percorre 14 locais de visitação de Morro Redondo.

Espaço Ecoar

Vinícola Nardello
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Vinícola Nardello
A propriedade chama atenção pela amplitude 
e pela vasta área verde, com árvores, sombra, 
lago e até um balanço para tirar fotos em meio 
à natureza. Além do belo espaço, a vinícola 
tem cestas de piquenique que incluem salame, 
queijo, pão caseiro, geleias, bolachas e uma 
porção de roda de carreta, um pão frito que 
é tradicional da região. Uma delícia! O pique-
nique serve até quatro pessoas e custa R$ 135. 

Outro atrativo é o Colha e Pague, no qual 
é possível visitar o parreiral e colher as uvas 
em época de colheita. A atividade tem custo 
adicional.
($) Nos finais de semana e feriados, é cobrado 
um valor de R$ 10 para visitar a vinícola. 

Espaço Ecoar
Um lugar que une energia, misticismo e natu-
reza, o Espaço Ecoar tem trilhas, venda de 
suculentas e lindas paisagens. O espaço foi 
criado pela artista plástica Carla Thiel e existe 
desde 2017. 

A área de contemplação inclui balanço, 
vistas para lindas paisagens naturais e horta 
orgânica. No local, também são produzidas 
mudas de suculentas - que estão à venda - 
temperos e chás. 
*Funciona somente nos finais de semana, das 
9h às 18h, sem necessidade de agendamento.

Vinícola Nardello
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Quiosque do Romano
Para quem gosta de produtos coloniais e 
saudáveis, uma dica é dar uma paradinha 
no Quiosque Romano, que fica no caminho 
para a cidade, na BR 392, KM 103. O lugar tem 
várias opções de alimentos, como salame, 
linguiça, queijo, docinhos de Pelotas, cucas 
e pães caseiros, bolachas artesanais entre 
outras delícias.

Sítio Sonho Meu
A criatividade dos proprietários do Sítio Sonho 
Meu pode ser vista logo na entrada do local. 
Uma plaquinha anuncia o “jardim dos sonhos”, 
com árvores, plantas e uma casinha esculpida 
em um tronco de árvore.

Ex-professor universitário apaixonado 
pelo próprio sítio, Cilon é quem geralmente 
recebe os visitantes. Pelo vasto terreno do 
empreendimento há trilha temática chamada 
de Caminho de São Francisco, com percurso 
onde os peregrinos encontram 15 frases da 
oração do Santo. Além da visitação, o sítio fun-
ciona como pousada - que acomoda um casal. 
*É necessário agendamento prévio.

Sítio Amoreza
Com proposta de turismo baseada na sus-
tentabilidade, o Sítio Amoreza propicia uma 
experiência única.

No local, não é permitido fumar nem levar 
bebidas alcoólicas, e o almoço é vegetariano. 
O espaço conta com trilha, cachoeira, área 
de piquenique e área coberta para descanso.
($) A visitação ocorre sextas e sábados, das 9h 
até o pôr do sol. O valor da entrada por pessoa 
é de R$ 20. Pousada da Cachoeira

Sitio Amoreza

Sítio Sonho Meu
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Morro Redondo é um daqueles 
lugares imersos na natureza. Por 
isso, indicamos que você leve rou-
pas bem confortáveis e repelente 
nos passeios. Também não tenha 
pressa, porque é um destino para 
você contemplar e se conectar!

ONDE SE HOSPEDAR
 › Pousada da Cachoeira - Como o nome diz, 
a pousada tem uma cachoeira exclusiva no 
terreno. As acomodações contam com 10 
casinhas charmosas com banheiro, cozinha, 
sala com TV, lareira, ar condicionado e churras-
queira. Informações aqui e no (53) 98404-2218

 › Hotel Fiss - No Centro da cidade, o hotel é 
uma ótima opção para quem deseja hospe-
dagem completa. Conta com 7 apartamentos, 
com ar condicionado, tv, wi-fi e café da manhã 
incluso. Fica na Avenida Jacarandá, 30 - Centro. 
Para ver tarifas e fazer reservas, clique aqui.

 › Mais informações

RECEPTIVO EM MORRO 
REDONDO 
A empresa Morro de Amores Receptivo faz o aten-
dimento na região. Informações: (53) 98141-4971

Pousada da Cachoeira
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AARROIO RROIO 
GRANDEGRANDE
Terra do Barão de Mauá

O QUE FAZER

Ponte Mauá
A 13 km do Centro, em um caminho de estrada 
de chão, está a Ponte Mauá, um dos princi-
pais atrativos. Concluída em 1930, a ponte 
tem forma de arcos e faz parte da história 
da cidade.

Centro de Cultura Basílio 
Conceição
O centro cultural funciona como sede da 
Secretaria de Turismo. A estrutura interna é bem 
organizada e colorida. Nas paredes há obras de 
artistas premiados na cidade. Na sala de convi-
vência, uma maquete conta o início da história 
de Visconde de Mauá, que viu seu pai ser morto 
quando era criança.

Centro histórico
O centro é pequeno e tem construções antigas 
e algumas bem preservadas. A Praça Maneca 
Maciel é cercada por muitas árvores, sombra 
e um pequeno monumento que homenageia 
o Barão Visconde de Mauá. 

Na frente da praça, em azul e branco, 
está a Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças. 
Atravessando a rua, está o Museu Municipal 
Visconde de Mauá, que conta a história do 
famoso Barão e também da cidade.

O acervo do Museu Visconde de Mauá 
conta com material arqueológico, roupas, 
fotografias, material religioso, obras de arte 
e arquivo documental da história administra-
tiva de Arroio Grande.

Localizada a cerca de 40 minutos de Jaguarão e 1 hora de Pelotas, Arroio 
Grande preserva a história de seu passado e a figura do Barão Visconde 

de Mauá, natural da terra. O destino pode ser uma parada interessante para 
quem viaja para Jaguarão e para o Uruguai. Além das atrações na cidade, há 
projetos para expandir o turismo pelo interior.

Ponte Mauá
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Museu Casa da Chácara
Rico em história, o Museu Casa da Chácara é 
um ponto turístico imperdível e encantador!

O acervo traz histórias e memórias das 
antigas famílias de Arroio Grande, com regis-
tros, vestuários, móveis, livros, jornais e obje-
tos da época. A construção que abriga o museu 
tem arquitetura portuguesa, toda pintada de 
branco e com aberturas marrons.

Todas as recordações e objetos são bem 
preservadas e a maioria do material foi doada 
pelos moradores ou coletada pela proprietária, 
que também é pesquisadora da cidade.

A Casa da Chácara fica a 1 km do Centro, 
na Avenida Marcos Christ Filho, 614.
*Para visitar o local, é necessário agendar pelo 
fone (53) 9 8125-3465. 

Santa Isabel
A 60 km do Centro de Arroio Grande, há uma 
vila de pescadores chamada Santa Isabel. Para 
chegar lá, é preciso percorrer um caminho 
de 30 km de asfalto pela estrada que leva a 
Pelotas e mais 30 km de estrada de chão.

O local tem uma charmosa igrejinha, pin-
tada de azul.

Vários barquinhos ficam parados em 
frente ao Canal São Gonçalo e garantem uma 
visão relaxante.

ONDE COMER
 › Monteiro Beer - Para quem gosta de um barzi-

nho clássico, com ambiente agradável, música 
e comida boa. Monteiro Beer abre de terça a 
domingo, das 18h à meia-noite. O cardápio conta 
com lanches como xis, hambúrguer, pizzas e 
petiscos. Fica na Rua Dr Monteiro, 436.

 › Setembrino Grelhados - Atendendo no for-
mato presencial e tele-entrega, o restaurante 

Antes de visitar a cidade, pesquise 
sobre o Barão de Mauá. O célebre 
comerciante, armador e banqueiro 
é bastante citado em Arroio Grande, 
porque foi lá que nasceu, em 1813. 

Ele foi conhecido por acelerar o 
desenvolvimento do Brasil e contribuiu 
com a industrialização do país. 

oferece várias opções de pratos à la carte. Tem 
filés, massas e bifes, servidos sempre com acom-
panhamento e com muito sabor. Fica na Rua 
Dr. Monteiro.

ONDE SE HOSPEDAR
 › Hotel Amsterdam - Com uma ótima localização, 

o hotel conta com wi-fi, café da manhã e quartos 
confortáveis. A estrutura é simples, mas garante 
hospedagem aconchegante. Fica na Avenida 
Visconde de Mauá, 1852. Informações aqui

 › Tanaka Hotel - O hotel funciona ao lado de 
uma lancheria de mesmo nome. Tem estrutura 
simples e bem acessível. Fica na Rua Coronel 
Otávio Esteves, 206. Informações: (53) 3262-2733

 › Mais informações

Museu Casa da Chácara
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JJAGUARÃOAGUARÃO
Memória preservada

O QUE FAZER

Centro Histórico
São mais de 300 construções no centro his-
tórico, todas tombadas pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). Uma delas é o Teatro Esperança, um 
simpático prédio amarelo onde hoje está a 
Secretaria de Cultura.

Outro importante ponto é a Praça Dr Alcides 
Marques, conhecida como Largo das Bandeiras. 
Em frente à Praça, está a Igreja Matriz do Divino 
Espírito Santo, concluída em 1875 e com arqui-
tetura que preserva aspectos originais, além 
de se destacar pelo grande acervo mobiliário 
e de imagens sacras. Pertinho dali, o Mercado 
Público Municipal foi restaurado e tem lojinha 
de artesanato, pizzaria e pub. 

Ponte Internacional
A Ponte Internacional Barão de Mauá divide 
Jaguarão da cidade de Rio Branco, no Uruguai. 
Banhada pelo Arroio Jaguarão, é cartão-postal 
da cidade e onde fica o controle de entrada e 
saída dos dois países.

Free Shops 
Com a pandemia, a fronteira está fechada e 
por isso turistas não podem visitar os famo-
sos free shops. Porém, em época de fronteira 
aberta, há muitas opções para o turismo de 
compras. O Panda Freeshop, por exemplo, é 
um shopping enorme com várias áreas seg-
mentadas . O Mário Duty Free é outra opção 
e destaca-se na linha de perfumaria.

Destino de compras, Jaguarão (RS), na fronteira com o Uruguai, chama a atenção devido 
à beleza do centro histórico. A cidade tem prédios coloridos e bem preservados. 
Em um roteiro indicamos pelo menos um dia completo e uma noite, para você conhecer 

a cultura local e, se quiser, atravessar para Rio Branco, no Uruguai, e onde estão os free shops. 

Ponte internacional
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Museu Carlos Barbosa
O prédio histórico amarelo com aberturas 
brancas guarda um acervo completo da vida 
de Carlos Barbosa Gonçalves. Ele foi médico 
e político, governador do Rio Grande do Sul 
durante a República Velha, senador, deputado 
e secretário de Estado.

No Museu há peças e obras originais. 
O local existe desde 1977 e preserva louças 
sofisticadas como taças de cristal e pratarias 
espanholas e portuguesas, além de fotogra-
fias, obras de arte e objetos pessoais. Não é 
permitido fazer fotos ou vídeos.
($) É cobrado ingresso para entrar no museu

Ruínas da Enfermaria Militar
Construída entre 1880 e 1883 com o objetivo 
de atender os oficiais e praças do exército, 
a antiga Enfermaria Militar fica no Cerro da 
Pólvora, ponto mais elevado da cidade. O 
prédio será restaurado e ali será instalado 
o Centro de Interpretação do Pampa, espé-
cie de museu e complexo cultural ligado à 
Universidade Federal do Pampa.

A tradicional Confeitaria e Buffet São 
José é um ponto de parada interessante, 
especialmente pelos doces que serve. No 
térreo, há balcão com sobremesas típicas 
da região e cafés. Indicamos experimen-
tar o quindim repleto de lascas de coco. 

Na parte de cima da loja, é servido 
almoço. Fica na Praça Alcides Marques, 
106 - Centro.

ONDE COMER
 › Restaurante Sinuelo - Localizado dentro hotel 

que leva o mesmo nome, o Restaurante Sinuelo 
tem cardápio com filés, peixes e massas. Os 
pratos são bem servidos. O restaurante fica na 
Praça Alcides Marques, 60 - Centro.

 › Pizzaria Taki - Dentro do Mercado Público 
Municipal, a Taki Pizzaria tem pizzas a metro, 
típicas do Uruguai, além de à la minutas, sa-
ladas e carnes. Fica na Rua General Marques, 
243 - Mercado Público.

ONDE SE HOSPEDAR 
 › Hotel Sinuelo - Com ótima localização, bem 

em frente à Praça Alcides Marques, oferece hos-
pedagem completa. Os quartos têm decoração 
clean e o Apart tem sala e cozinha. Há espaço 
fitness, espaço kids, estacionamento, restau-
rante e lavanderia. Informações e reservas aqui.

 › Hotel Crigial - Localizado no centro, tem estilo 
de hotel executivo com um toque de decora-
ção. Dispõe de piscina, estacionamento, café da 
manhã e wi-fi. Alguns quartos têm vista para a 
piscina. Informações e reservas: (53) 98428-5248

 › Mais informaçõesLargo das Bandeiras
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RRIO GRANDEIO GRANDE
Potência econômica e cultural

O QUE FAZER 

Centro Histórico 
Por ser a cidade mais antiga do Estado, Rio 
Grande tem um centro histórico que lembra 
muito seu passado. Uma das construções é a 
antiga alfândega, que se transformou em sede 
da Receita Federal. O prédio está em frente ao 
porto velho e abriga um museu. 

Atualmente fechado em virtude da pan-
demia, o Navio Museu fica no porto velho, 
bem próximo ao centro, e merece uma visita. 
Atualmente, ele recebe apenas pequenas 
embarcações e há uma área com ciclovia. Nos 

No extremo sul do Rio Grande do Sul, a cidade de Rio Grande é um impor-
tante reduto para a economia gaúcha devido à área portuária. No entanto, 

o setor turístico também tem muita força, e a natureza e a história são pro-
tagonistas. A praia do Cassino, a Capilha e o Taim são exemplos de lugares 
lindos do roteiro, que merece ao menos dois dias.

Prédio da Alfândega

Praia do Cassino (Divulgação)
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finais de tarde ensolarados é um ótimo local 
para tomar chimarrão e apreciar a vista da 
Lagoa dos Patos. 

Praia do Cassino 
O Cassino é um bairro de Rio Grande e tem 
ótima infraestrutura para receber visitantes, 
especialmente famílias. A praia também reúne 
devotos de Iemanjá, em virtude de uma está-
tua que fica na beira do mar. Muitas pessoas 
consideram o Cassino a maior praia do mundo, 
com 220 quilômetros de extensão. 

Entre os passeios clássicos está a vago-
neta, um carrinho à vela que é empurrado 
pelo vento ao longo de trilhos. A viagem tem 
4 quilômetros e vai até o final dos molhes de 
Rio Grande. A paisagem é a Lagoa dos Patos 
de um lado e o mar do outro! 
($) O passeio de vagoneta custa R$ 50 e o valor 
pode ser dividido em até 5 pessoas. 

Estação Ecológica do Taim
Visitar a Estação é uma linda experiência de 
contato com a natureza. O território da unidade 
de conservação pertence 30% a Rio Grande e 
70% a Santa Vitória do Palmar. A sede admi-
nistrativa da Estação está localizada no km 
537 da BR-471, em Rio Grande. Quem quiser 
pode deixar o carro estacionado em frente à 
entrada do local, que é vigiado por seguranças.

Dentro da Estação há um museu, com 
informações e miniaturas das principais espé-
cies que fazem parte do Taim. O local é bem 
organizado, e conta com curiosidades sobre 
os animais e aves.
* A visita deve ser agendada pelo e-mail 
esec.taim.rs@gmail.com ou pelo número 
(53) 99169-9735, com a Mineia Turismo.

Porto Antigo

Animais no Taim (Mauren Rodrigues)

Vagoneta no Cassino
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diferentes espécies, como capivaras, cavalos 
e até mesmo a ave que dá origem ao nome 
Taim, a Tachã. 

ONDE SE HOSPEDAR
Por ser uma cidade maior e mais moderna, Rio 
Grande oferece muitas opções de hospedagem. 

 › Swan Rio Grande - Localiza-se no Centro, em 
frente ao porto velho, e tem 126 quartos. O café 
da manhã é servido no formato buffet com pro-
tocolo sanitário. O hotel conta com estrutura 
de academia, bar e estacionamento. Tarifas e 
reservas aqui.

 › Laghetto Rio Grande - Moderno e bem lo-
calizado, este hotel tem confortáveis quartos 
equipados com ar condicionado, frigobar e 
cama king size. Boa parte dos apartamentos 
tem vista para a cidade. O hotel conta com o 
serviço do restaurante Marcos, típico de frutos 
do mar. Reservas e informações 

 › Mais informações

Museu Oceanográfico 
A visita ao Museu Oceanográfico é imperdível 
para quem curte natureza ou para quem tem 
crianças. O local apresenta réplicas de mui-
tas espécies que vivem nos oceanos, bem 
como equipamentos utilizados em pesquisas. 
São muitos exemplos de conchas e esque-
letos de moluscos, peixes, baleias e leões e 
lobos marinhos.

No mesmo terreno do museu há um cen-
tro de recuperação de animais marinhos que 
chegam a Rio Grande e o Museu Antártico, 
onde é possível conhecer a vida dos pesqui-
sadores brasileiros que estão na Antártica. 
* Os museus são gratuitos. Confirma se estão 
abertos, porque durante a pandemia pode 
haver fechamento. Informações: (53) 3232-9107 
e (53) 3231-3496

Trilha de carro pelo Taim 
Para quem gosta de observar animais e 
aves, uma dica imperdível é fazer uma tri-
lha de carro pelo Taim. Saindo da Estação 
Ecológica, à direita, há um caminho que 
leva a uma estrada de chão muito bem con-
servada, onde é possível fazer um percurso 
de 4 km. No trajeto é possível contemplar Vagoneta

Museu Oceanográfico
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Imagine um cenário com praia, 
árvores e uma linda igrejinha ao 
fundo. Assim é a Vila da Capilha, 
que fica dentro da Estação 
Ecológica do Taim, a cerca de 1h 
do centro de Rio Grande. O lugar 
ainda é pouco desbravado por 
turistas e merece ser visitado 
porque é muito bonito.

Capilha é o nome da igre-
jinha da vila, que faz referên-
cia à Igreja Nossa Senhora da 
Conceição e é datada de 1790. 
A construção é cercada por pal-
meiras e em frente fica a Praia da 
Capilha, com vista para a Lagoa 
Mirim. O banho de lago é liberado 
e a água é geralmente quentinha!

RECEPTIVO EM RIO GRANDE
A agência Mineia Turismo realiza diversos tipos de passeios pelo município, 
pelos museus, reserva ecológica do Taim, ecoturismo e turismo náutico.

ONDE COMER
 › Plaza Grill - No centro da cidade, tem buffet variado com 

saladas, carnes, frutos do mar e pratos quentes. O salão é 
amplo, então o distanciamento seguro está garantido. Fica 
na R. Gen. Bacelar, 457, Centro.

 › Café da Matriz - É um local charmoso no Centro. Serve 
cafés, lanches doces e salgados, sanduíches e sucos. Fica 
na R. Gen. Neto, 100, Centro.

 › Restaurante Marcos - Um dos restaurantes mais tradicio-
nais de Rio Grande, tem como especialidade pratos com 
frutos do mar. Entre as receitas se destacam linguado com 
molho de camarões e camarões crocante envoltos em fios 
de batata. Fica dentro do Hotel Laghetto, na Rua Aquidaban, 
703 - Centro.

Capilha

Restaurante Marcos - Laghetto
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TTAVARESAVARES
Aventura por lagoas e dunas

O QUE FAZER 

Barra da Lagoa
Muito frequentada por pescadores e criadores 
de camarão, a barra é onde ocorre o encontro 
da Lagoa do Peixe com o mar. Por isso, nesta 
praia você avista muitas aves, como flamin-
gos, emas, albatrozes e maçarico preto. É um 
local bem deserto, porque para chegar lá é 
preciso percorrer a faixa de areia partindo 
da Praia do Farol. 

Praia dos Coqueiros 
Com certeza é o passeio mais lindo da Lagoa 
dos Patos, mas é preciso carro 4x4 e tempo 
para chegar até lá. 

Distante 50 km do centro de Tavares, a 
Praia dos Coqueiros lembra o nordeste brasi-
leiro. Os coqueiros surgiram de forma natural 
na beira da lagoa e transformaram a paisa-
gem em uma das mais bonitas da Costa Doce 
Gaúcha. A água para banho costuma ser calma 
e quente. É indicado ir com guia. 

Destino para quem busca contato com a natureza, Tavares é uma verdadeira joia 
da Costa Doce Gaúcha. A 230km de Porto Alegre, a cidade fica dentro do Parque 

Nacional da Lagoa do Peixe, o que faz da viagem uma experiência incrível e diferente.
Na paisagem você encontra inúmeras espécies de pássaros, desertos e praias 

de mar e lagoa. A cidade também é contemplada pela beleza da Lagoa dos Patos. 

Lagoa dos Patos
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Praia do Farol 
É a praia onde você pode curtir um banho 
de mar. Fica a cerca de 10 km do Centro e 
geralmente é preciso percorrer um trecho de 
areia. Apesar de ser a praia mais “badalada”, 
é extensa e grande parte é deserta. É nesta 
praia que fica a última guarita do litoral norte 
gaúcho: a 228. 

Lagoa dos Patos 
Reserve no mínimo uma tarde para o passeio, 
que deve ser feito em veículo 4x4 porque em 
vários trechos não há estrada demarcada e é 
preciso passar por areia fofa e água. 

As paisagens surpreendem: há areia dou-
rada e água azulada e calma da lagoa. Por isso, 
rende ótimos banhos de lagoa. 

No final do dia, fique na lagoa para o pôr 
do sol. É um dos momentos mais lindos.

Centro
Pequeno e compacto, o centrinho reúne res-
taurantes, hotéis e um banco. Além disso, se 
estiver procurando por informações turísticas, 
vá ao Centro do Turista, que está localizado 
na praça central. No centro também há uma 
igreja que ganha bastante charme com o 
pôr do sol. 

Parque Nacional da 
Lagoa do Peixe
Quando você chega ao Parque entende o que 
é uma região em estado selvagem. O lugar é 
preservado, e os maiores frequentadores são 
os animais. Ao longo do ano, pelo menos 300 
espécies de aves chegam ao parque para se 
alimentar e descansar. Com sorte, você tam-
bém avistar flamingos. 

No parque há também um grande deserto 
de dunas, onde é possível ver a lagoa. Reserve 
pelo menos um dia inteiro para conhecer 
bem a região!
($) A entrada no parque é gratuita

Flamingos na Lagoa do Peixe (Geiser Trivelato) Fim de Tarde na Lagoa

Pôr do sol Lagos dos Patos
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ONDE COMER
 › Tottas Café - Em frente à praça, no Centro, 
o restaurante vende lanches e pratos à la 
carte mais elaborados, como filé mignon, 
peixes e risotos. Os pratos são super bem 
servidos e bem apresentados. Fica na Rua 11 
de abril, Centro.

 › Restaurante Vô Tácio - O local fica no meio 
da natureza e serve almoço caseiro. Entre as 
receitas podem aparecer: bolinho de siri, arroz, 
feijão, saladas, camarão, marisco, bife de gado, 
sobremesa e cafezinho. O ambiente é ótimo para 
dar uma pausa antes de partir para os passeios. 
Informações: (51) 9.9547.0137

 › Almoço na Lucier - Fica na casa da proprietária, 
que serve almoço farto que inclui frutos do mar. 
Aproveite para se esbaldar comendo camarão, 
siri e mariscos quando estiver pela região. In-
formações: (51) 9.9646-1025

 › Skillus - Serve refeições rápidas e fica no centro 
da cidade. Entre as especialidades está o xis. O 
Skillus fica na Avenida central de Tavares.

RECEPTIVO EM TAVARES
A Lagoa Expedições e Turismo realiza passeios 
de Jeep pela Lagoa do Peixe e Lagoa dos Patos. 
Os passeios são personalizáveis e podem 
durar até 7h. 

ONDE SE HOSPEDAR
 › Hotel Parque da Lagoa - É um dos maiores 

hotéis da cidade. Fica no Centro e conta com 
piscina, estacionamento e café da manhã. Por 
lá você pode contratar o serviço de receptivo 
da Lagoa Expedições e Turismo. 

 › Camping do Vô Tárcio - No mesmo local onde 
funciona o restaurante. A estrutura compor-
ta até 70 pessoas e conta com banheiros com 
água quente, wifi e churrasqueiras. Informações: 
(51) 9.9547.0137 

 › Mais informaçoes

Igrejinha no fim da tardeLagoa do Peixe

Bolinho de siri
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Tavares é um destino que une 
aventura e muita natureza. Por 
isso, para alguns passeios você 
vai precisar de veículo 4x4, devido 
ao solo arenoso e aos trajetos no 
meio da água. Caso você não tenha 
ou não consiga alugar, a agência 
receptiva faz os passeios.

Também indicamos levar 
repelente e binóculo para avistar 
as aves - é fantástico descobrir 
diferentes espécies na viagem. 

Deserto de Tavares

Parque da Lagoa do Peixe
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SSÃO JOSÉ ÃO JOSÉ 
DO NORTEDO NORTE
Isolamento entre o mar e a lagoa

O QUE FAZER

Molhes da Barra
Os molhes de São José do Norte avançam 
pouco mais de 4 quilômetros mar e lagoa 
adentro. Ali é possível fazer uma caminhada 
exigente, já que o caminho é cheio de pedras. 

A caminhada parte da raíz dos molhes 
da barra, que fica distante 12 km da praia do 
Mar Grosso, uma das mais movimentadas de 
São José do Norte. Durante o percurso você 
pode avistar diferentes pássaros e lobos 
marinhos. 

Centro histórico 
São José do Norte é uma cidade histórica 
e seu centrinho é composto por mais de 20 
prédios - a maioria deve receber reformas 

Localizada entre Tavares e Rio Grande, São José do Norte é o destino ideal 
para quem busca contato com o mar e a Lagoa dos Patos. Muitas partes da 

beira do mar são desertas, o que é ótimo em tempos de pandemia. O município 
também é cheio de histórias e mantém prédios do passado, por isso recomen-
damos um roteiro de ao menos um dia. 

Igreja Matriz

Caminhada nos Molhes
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e manutenções. As construções datam do 
século 19 e têm referências açorianas. A região 
da cidade foi palco da invasão das tropas dos 
Farrapos durante a Revolução Farroupilha. 

Entre os prédios se destacam a igreja 
Matriz e a antiga alfândega, que fica em frente 
à Lagoa dos Patos. 

Praia do Mar Grosso 
É a praia mais movimentada. No entanto, 
grande parte dela é deserta, o que garante 
distanciamento social. É uma ótima região 
para praticar atividades físicas. Nesta praia há 
opções de restaurantes e pousadas.

Praia do Barranco
Esta é a praia de lagoa mais famosa da cidade. 
Distante 50 km de São José do Norte, é banhada 
pela Lagoa dos Patos. É um ótimo passeio para 
fazer em família por conta da tranquilidade. 

Grutas 
Há duas grutas no interior. A gruta de Nossa 
Senhora de Fátima está em uma região cha-
mada Capivaras. É rodeada por bambus e tem 

Se você fizer uma visita aos Molhes da 
Barra, confira a tábua de marés antes 
do passeio, pois pode ser que você se 
molhe um pouco se a maré estiver alta. 
Em alguns casos, as ondas podem 
ultrapassar a altura dos molhes. 

No inverno, opte por vestir um 
casaco corta-vento e, no verão, abuse 
do protetor solar. 

uma nascente de água. Outra opção é a Gruta 
do Senhor Bom Jesus, que também fica bem 
próxima à Lagoa dos Patos. 

ONDE COMER
 › Atalaia - Localiza-se na Praia do Mar Grosso. Tem 

sequência bem servida com filé de peixe à mi-
lanesa, camarão empanado, pastel de camarão, 
bolinho de peixe, casquinha de siri, arroz e sala-
das. Fica na Rua 3, Nº 103, praia do Mar Grosso.

 › Beira da Lagoa - Localizado na praia do Bar-
ranco, é especializado em frutos do mar. É uma 
ótima opção para comer com a vista da Lagoa 
dos Patos. Informações: (53) 9.9952-1478

 › Mais informações

ONDE SE HOSPEDAR
 › Pousada Mar Grosso - Tem apartamentos para 

locação, o que é uma boa opção para quem 
quiser cozinhar durante a estadia. A pousada 
também tem estacionamento. Reservas e in-
formações (53) 9.9953.0927

 › Pousada Recanto da Orca - Localizada na praia 
do Mar Grosso,tem apartamentos com cozinha 
e área em comum com churrasqueira. Ela fica 
a 150 metros da praia. Reservas e informações: 
(53) 9.9919.2611

RECEPTIVO EM SÃO JOSÉ DO 
NORTE
A Laguna Sul faz passeios na região: (53) 3238-1721

Região de Capivaras
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SSANTA VITÓRIA ANTA VITÓRIA 
DO PALMAR DO PALMAR 
Beleza litorânea

O QUE FAZER 

Centro Histórico
Bem arborizado, preserva belas construções 
antigas. A Praça General Andréa fica no meio 
de vários prédios históricos, como a Casa do 
Comendador. Palco de espetáculos nacionais 
e uruguaios, o prédio do Teatro Independência 
foi fundado em 1930 e é considerado patrimô-
nio histórico e cultural do Estado. Ali perto 
também está a Igreja Matriz.

Praias
A cerca de 20 quilômetros do centro estão 
quatro belas praias: Hermenegildo, Barra do 

Chuí, Maravilhas e Alvorada. Um pouco sel-
vagem, a praia do Hermenegildo tem dunas 
e área com concheiros, com várias conchas 
e fósseis. 

Ao sul está a praia Barra do Chuí, que leva 
esse nome por ser banhada pelo Arroio Chuí. 
A praia faz divisa com o povoado de Barra del 
Chuy, no Uruguai. Os dois países são dividi-
dos por um marco na Ponte Internacional. 
Aproveite para visitar os Molhes da Barra. 

Porto
A 6km do Centro, tem píer com vista para a 
Lagoa Mirim. O local é propício para tomar 
chimarrão, descansar e apreciar o pôr do sol.

A 20 minutos da fronteira com o Uruguai, Santa Vitória do Palmar é um 
local precioso. O destino tem paisagem natural que combina mar, fai-

xas de areia extensas e a lagoa Mirim. Além disso, tem um centro histórico 
bem cuidado. Indicamos um roteiro de pelo menos dois dias.

Barra do chui
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Museu Coronel Tancredo 
Fernandes de Mello
É um espaço com amostras de animais que 
habitaram a região. O acervo é riquíssimo em 
história e tem mais de 2 mil peças paleontoló-
gicas, entre restos de elefantes, tigres dente 
de sabre, baleias e aves. Fica na Secretaria de 
Esporte, Cultura e Turismo.

Museu Mário Costa Barberena
Localizado junto ao Porto de Santa Vitória do 
Palmar, o local conta a história dos períodos 
das antigas civilizações que fizeram parte da 
região. Há também peças paleontológicas.

ONDE COMER 
 › Farofa Petiscos de Praia - Serve sushis e pizzas 

de até quatro sabores. Entre eles estão: calabre-
sa, portuguesa e o da casa, preparada com filé, 
palmito, bacon e pimentão vermelho. O Farofa 
fica na Rua do Areal, 449, Praia do Hermenegildo.

 › Sabor do Pampa - Situado dentro do Herme-
negildo Praia Clube, o restaurante tem buffet a 
quilo ao meio-dia. De quarta à sábado, há pizza, 
além de entrevero, bauru e fritas. Fica na Rua 
do Areal, 475, Hermenegildo

 › A Panela do Marujo - Com requinte e sabor, o 
restaurante faz caprichados pratos com frutos 
do mar. Exige reserva. Fica na Rua Livramento, 
83, Barra do Chuí.

A cidade tem 4 faróis espalhados pelo 
território e que podem propiciar vista 
incrível das praias. Entre eles estão o 
Albardão, Sarita, Verga e o da Barra do 
Chuí. Desses, apenas o da Barra do Chuí e 
o do Albardão são abertos para visitação 
e contemplação - em períodos sem pan-
demia. Vale a visita se você tiver tempo!

 › Restaurante Cátia Clavijo - Em um prédio 
histórico no Centro, o restaurante serve parrilla, 
entrevero, tábuas com carnes, pizzas e vinhos. 
Fica na Rua Mirapalhete, 1313, Centro. 

ONDE SE HOSPEDAR 
 › Pousada Quebra-Mar - Em frente à praia do 

Hermenegildo, tem 22 apartamentos e ótimo 
atendimento. Serve delicioso café da manhã, 
tem piscina, wi-fi e estacionamento. Tem área 
com churrasqueira. Reservas e informações aqui. 

 › Pousada Paraíso - Com charmosos ambientes 
coloridos, a pousada tem quartos aconchegan-
tes. Oferece piscina, café da manhã, estaciona-
mento, churrasqueiras e cozinha compartilhada. 
Fica em frente à praia da Barra do Chuí. Reservas 
e Informações aqui. 

 › Mais informações

RECEPTIVO EM SANTA 
VITÓRIA DO PALMAR
Se quiser agendar passeios, o MerguLeão Turismo 
tem opções - informações: (54) 99653-3434. 
Também atendem a região Neto Agência de 
Viagens - informações: (51) 3737-8084 - e a Costa 
Sur Turismo - informações (53) 98114-8184
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https://www.facebook.com/Farofa-Petiscos-de-Praia-387610888300864
https://www.facebook.com/sabordopampa
https://www.facebook.com/pages/A%20Panela%20Do%20Marujo/1662414057358543/
https://www.facebook.com/catiaclavijos
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-quebra-mar-santa-vitoria-do-palmar.en.html?aid=1674250&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.facebook.com/paraisobeiramar
https://www.facebook.com/paraisobeiramar
https://www.santavitoriadopalmar.rs.gov.br/municipio/noticias/page/1/2/SECTUR


CCHUÍ HUÍ 
Turismo na fronteira

O QUE FAZER

Mesquita
Sabia que no Chuí está localizada uma das pou-
cas mesquitas do Rio Grande do Sul? Por ser 
uma cidade com vários descendentes de árabes, 
a Mesquita Chuí foi construída há cerca de três 
anos, e impressiona pela beleza e arquitetura. A 
obra ainda não está totalmente concluída, mas 
são realizados vários cultos por ali. Fica na rua 
Palestina, número 364, ao lado do clube Árabe.

Na ponta do mapa do Brasil, o Chuí (RS), na fronteira com o Uruguai, se destaca devido 
ao turismo de compras, com várias opções de free shops e mercadinhos. A cidade, 

que geralmente é passagem dos visitantes que vão para destinos uruguaios, merece 
uma parada mais longa, especialmente porque conta com hotéis de estrutura completa.

Divisa Brasil-Uruguai

Mesquita Chui
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https://www.facebook.com/Mesquita-Chui-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%8A-187865881370357


Free Shops
Basta atravessar uma rua para chegar à grande 
atração do Chuí: os free shops do lado uru-
guaio. Os principais são Neutral e Duty Free 
Americas, localizados um do lado do outro e 
com um amplo espaço para estacionamento.

Os free shops vendem itens de perfumaria, 
de bazar, eletrônicos, bebidas, roupas, tênis, 
óculos, cosméticos, entre outros vários pro-
dutos. Itens de gastronomia e vinhos também 
se destacam nas lojas.

Marco entre países 
O marco que divide o Brasil do Uruguai é um 
monumento de pedra com o nome dos dois 
países grafados em cada um dos lados. Atrás 
dele, está o Arroio Chuí. O marco fica a cerca 
de 1 km do centro da cidade, em um caminho 
com estrada de areia. Fica em uma área de 
pouco movimento.

Centro Cultural
Na rua principal da cidade, o Centro Cultural 
é um prédio de 1940 e passou por restauração 
recentemente. Ali fica a Secretaria de Turismo 
e também o centro de informações turísticas.

ONDE COMER
 › Restaurante Makro Chuí - Para quem quer 
comer bem pagando pouco, o restaurante 
é uma ótima opção. Localizado no segundo 
andar do supermercado Makro Chuí, tem buf-
fet livre com sobremesas e suco de laranja 
incluso. No cardápio estão grelhados, saladas, 
massas, arroz e feijão. Fica na Rua Argentina, 
963 - Vila Rica.

 › Spetus Churrascaria - Para quem gosta do 
bom e tradicional churrasco, o Spetus Churras-
caria não decepciona. Com estrutura ampla, o 

Para comprar bem nos free shops, 
analise a cotação do dólar em cada 
loja e tente levar dinheiro em espécie. 
É possível que você encontre grande 
diferença entre os valores: aí sobra 
um dinheirinho para mais compras!

Outra dica importante: confira 
se seu banco tem caixas 24 horas na 
cidade, pois o Chuí é atendido por 
poucas redes bancárias.

local tem buffet self service e rodízio de carnes, 
além de sobremesas variadas. Fica na Avenida 
Uruguai, 1091.

 › La Fortaleza - Outra opção para quem gosta 
de churrasco é o Espeto Corrido La Fortaleza. O 
buffet conta com várias opções, entre saladas, 
carnes, massas, feijão, arroz e sobremesas. Fica 
na Rua Venezuela, 52, Centro.

ONDE SE HOSPEDAR 
 › Bertelli Chui Hotel - Com 72 apartamentos e 

uma suíte, tem quartos com vista para a frente 
do hotel (estacionamento) ou para o jardim. A 
estrutura conta com piscinas infantil e adulta, 
piscina térmica, academia, campo de futebol e 
pracinha, quiosque e sala para jogos. Informa-
ções e reservas. 

 › Turis Firper Hotel - O hotel tem estrutura com 
estacionamento, piscina, café da manhã e recep-
ção 24 horas. São 33 acomodações com ar con-
dicionado, frigobar, televisão e wi-fi. Fica a 300 
m do centro da cidade. Informações e reservas. 

 › Mais informações
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https://www.neutral.com.uy/
https://www.dfauruguay.com/pt/
https://www.dfauruguay.com/pt/
http://www.makrochui.com/
https://www.facebook.com/SpetusChurrascaria/
https://www.facebook.com/SpetusChurrascaria/
https://lafortaleza-restaurant.negocio.site/
https://bertellichuihotel.com.br/
https://bertellichuihotel.com.br/
https://www.booking.com/hotel/br/turis-firper.en.html?aid=1674250&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.chui.rs.gov.br/secretaria/id/1009/?secretaria-de-esporte-cultura-e-turismo.html


O TERRITÓRIO MEU PAGO
Nesta rota você passará pelos se-
guintes municípios: Jaguarão, Arroio 
Grande, Piratini e Morro Redondo 

O roteiro percorre destinos com belos 
prédios históricos. Em Jaguarão, além do 
turismo de compras, o patrimônio histórico 
é bem preservado. Em Arroio Grande, é pos-
sível curtir o clima interiorano, com destaque 
para a Ponte de Mauá e a vila de pescadores 
de Santa Isabel, a 60 km da cidade.

Outro lugar que chama atenção é Piratini, 
que tem roteiro autoguiado que conta a his-
tória da Revolução Farroupilha. Em Morro 
Redondo, os visitantes se conectam com 
a natureza e percorrem vinícola, cachoei-
ras e sítios.

Praia em São Lourenço do Sul (Eloisa Bergmann Heiden)

Ponte Barão de Mauá, Jaguarão

SUGESTÃO DE ROTEIROS 
A Costa Doce Gaúcha é distribuída pelo mapa do Estado em 21 municípios, 

com grande abrangência na parte sul. Pelos diferentes destinos há atrativos 
naturais, praias de águas doces e salgadas, passeios de turismo rural e patrimônio 
histórico. Além disso, a Laguna dos Patos, a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira são 
protagonistas nas paisagens. A seguir, apresentamos quatro sugestões de roteiros.

São José do Norte
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O TERRITÓRIO VIDA NA LAGOA
Nesta rota você passará pelos 
seguintes municípios: Guaíba, Barra 
do Ribeiro, Tapes, Arambaré, São 
Lourenço do Sul e Camaquã. 
É um roteiro que envolve atrativos com 
experiências de descanso, tranquilidade e 
contemplação da natureza e das águas. A 
viagem pode começar por Guaíba e seguir 
para Barra do Ribeiro, onde sugerimos visitar 
a Praia da Picada, com local adequado para 
banho e trapiche.

Outro lugar com bastante contato com 
a natureza é Tapes. No município há tri-
lhas, como a do Butiazal, e paisagens com 
lagos, árvores, cavalos, flores e fazendas. Em 
Arambaré e São Lourenço do Sul, destaque 
para figueiras centenárias e praias de água 
doce. Camaquã também está no roteiro.

O TERRITÓRIO PELOTAS CRIATIVA
Neste roteiro você conhece a 
história e o patrimônio histórico 
de Pelotas

O Roteiro Pelotas Cultural e Criativa faz 
uma imersão pela história e gastronomia 
de Pelotas.

A rota inclui três Charqueadas (Boa Vista, 
São João e Santa Rita), que preservam o 
legado do passado da cidade, além do Centro 
Histórico, Mercado Público, museus (entre 
eles, o Museu do Doce), teatros, doçarias e a 
Praia do Laranjal.

Esse roteiro é interessante para quem 
deseja conhecer e curtir as principais atrações 
de Pelotas, a gastronomia e descobrir a origem 
do legado da cidade.

Centro Histórico de Pelotas (Rodrigo Chagas)

O TERRITÓRIO COSTA DO MAR 
Nesta rota você passará pelos 
seguintes municípios: Tavares, São 
José do Norte, Rio Grande, Santa 
Vitória do Palmar e Chuí
A Rota dos Patrimônios 100% Natureza traz 
uma experiência única, com muitas belezas 
naturais, paisagens e visita a quatro unidades 
de conservação: Parque Nacional da Lagoa do 
Peixe, Refúgio de Vida Silvestre do Molhe Leste, 
Área de Proteção Ambiental dos Botos da 
Lagoa dos Patos e Estação Ecológica do Taim. 

Em Tavares, o destaque é a Lagoa do 
Peixe, cenário de praias, lagoas, desertos e 
onde ocorre a migração de pássaros. Em São 
José do Norte está o Refúgio de Vida Silvestre 
do Molhe Leste, onde ficam lobos e leões mari-
nhos vindos do Uruguai. 

A área de Proteção Ambiental dos Botos da 
Lagoa dos Patos fica na Barra de Rio Grande e 
ali é possível contemplar botos do Estuário da 
Lagoa. Por último, tem a Estação Ecológica do 
Taim, espaço de conservação ambiental entre 
Santa Vitória do Palmar e Rio Grande e que 
abriga diferentes espécies de aves e animais. 
Outro destino interessante é o Chuí, famoso 
pelo turismo de compras nos free shops.
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