
 
GRUPO ATURCHIM - TOUR LINHA BELLA - Gramado / RS 

Data: 23.10.2019 – Quarta Feira - Pacote Rodoviário 

 

 

 

01 - DESCRIÇÃO DO DESTINO: 
 

Reconhecida internacionalmente por suas belezas naturais e sua estrutura turística, a Serra Gaúcha possui inúmeras 
atrações para quem deseja sair da rotina, saborear boa gastronomia e viver momentos marcantes. Para as pessoas 
que desejam sair do roteiro tradicional, e conhecer mais de perto a cultura e os encantos de Gramado, há uma opção 
fácil e acessível: o tour Linha Bella realizado a bordo de um ônibus personalizado, vide foto acima.  
O tour percorre as rotas rurais e possibilita um contato mais próximo com a típica vegetação de mata das araucárias, 
de modo que os visitantes podem experimentar sabores e saberes que existem nesse interior ainda pouco conhecido. 
Trata-se de um mergulho na história autêntica colonial --durante o passeio é possível conhecer as propriedades dos 
colonos locais, sua história, além de provar o sabor da sua gastronomia. 
 

02 – ROTEIRO DO PASSEIO – Cinco Paradas:  

 
 

VINÍCOLA MASSOTI – Com Degustação vinhos e sucos 
Junto à Vinícola as curiosidades e particularidades da produção de sucos e 
vinhos serão desvendadas. Todas as fases do produto até a sua maturação, 
serão demonstradas com muita simpatia pelo Sr. Masotti.  
Há sete anos os proprietários do estabelecimento, recebem pessoalmente 
os visitantes e fazem questão de explicar todas as fases desse processo de 

fabricação das bebidas derivadas da uva. Com degustação e visita inclusas. 
 
 
 

 
 
 

VELHO CASARÃO – Com degustação de Produtos Coloniais 
O passeio ainda passa pelo Velho Casarão, onde os descendentes do Sr. 
Visenzo Marcon apresentam sua história de vida, contam a trajetória da 
família desde da época da chegada ao local até a quinta geração. Ainda sob 
a arquitetura da velha construção os turistas podem observar o mobiliário, 
ferramentas utilizadas no passado e ainda degustar de deliciosos quitutes 
coloniais, como pães, geleias e linguiça. Na propriedade também é possível 
alimentar animais como ovelhas, galinhas e patos. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MOINHO CAVICHON – Um retorno ao passado 
Já no Moinho Cavichon o turista vai obter informações relativas ao local e 
sua produção de farinha de milho, narrativas sobre a chegada dos colonos, 
como foi o período de instalação e formação das famílias dos imigrantes 
italianos e alemães. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

CANTINA LINHA BELLA – Almoço Italiano (incluso no pacote) 
O ponto de parada seguinte é na Cantina Linha Bella, onde os visitantes são 
recebidos com muita música, polenta, degustação de cachaças artesanais 
além do sabor da comida italiana aquecida sobre o fogão à lenha. O tour 
geralmente é finalizado em um panorâmico na localidade de Linha Nova, 
local onde surgiu Gramado, um ponto bem importante da cidade, onde 
reside a família Bof.  
 
 
 
 

LINHA NOVA – Berço de Gramado Com Degustação de Embutidos 
Panorâmico na localidade de Linha Nova, local onde surgiu Gramado. Ali 
também visitaremos o primeiro açougue e abatedouro na região, bem como 
o primeiro mercado da cidade de Gramado. Com degustação e visita 
inclusas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03 - O PACOTE INCLUI: 

 Transporte em ônibus personalizado; 

 Visita guiada à Vinícola Massoti com degustação de vinhos e sucos; 

 Visita guiada ao Velho Casarão com degustação de produtos coloniais; 

 Visita guiada ao Moinho Cavichon; 

 Almoço Italiano na Cantina Linha Bella, sem bebidas; 

 Passeio em Linha Nova com degustação de embutidos no primeiro açougue da localidade. 

 Acompanhante da agência com serviço de bordo. 
 

04 – O PACOTE NÃO INCLUI: 

 Valor do transporte em ônibus categoria turismo, trecho Venâncio Aires / Gramado / Venâncio Aires, o qual 
será divido pelo número de inscritos no passeio; e 

 Outras despesas de caráter pessoal aqui não mencionadas como inclusas. 
 

05 – VALOR DO INVESTIMENTO (Exceto transporte de ida e volta à Gramado): 
 

 R$ 160,00 pessoa, em 1 + 1 de R$ 80,00, em dinheiro, cheque ou boleto bancário. 
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