
 

CAMBARÁ DO SUL - CÂNIONS ITAIMBEZINHO e FORTALEZA 

Período da viagem - 02 à 03.11.19  
 

  
              Cânion Itaimbezinho - Cambará do Sul                                   Cânion Fortaleza - Cambará do Sul 
                           

DESCRIÇÃO DO DESTINO: 

 

Principal acesso aos parques Nacionais da Serra Geral e Aparados da Serra, com paisagens formadas por rios, 
cachoeiras e trilhas que levam ao cânion do Itaimbezinho, Fortaleza e do Malacara paredões de até 900m de altura e 
7 km de comprimento. Circulação: Estradas de terra precárias (muito pedregosas), ruins em dias de chuva. A maioria 
das hospedagens e os restaurantes são simples.  
 

01 - ROTEIRO 
 

1° Dia - 02/11/2019 - Sábado - Embarque em Venâncio Aires (estar no local de embarque com pelo menos 15 minutos 
de antecedência). Após o embarque – que começará pelas 3h, seguiremos via Rota do Sol passando por Caxias do Sul, 
Lajeado Grande e Tainhas, seguindo a Cambará do Sul onde tomaremos um café extra (incluso - sistema Buffet), após 
trocaremos de meio de transporte para irmos em direção ao Cânion Fortaleza onde faremos caminhada na beira do 
Cânion, Pedra do Segredo e Cachoeira do Tigre Preto durante 3 horas aproximadamente.  
Por volta das 13h30min estaremos almoçando no Restaurante Cambará, em seguida iremos conhecer o Museu, o 
Símbolo da cidade, em seguida seguiremos para o Pousada Pôr do Sol para acomodações em quartos duplos, triplos 
ou quádruplas (conforme a aquisição). Descanso até as 20h e encontro com o guia para irmos jantar uma deliciosa 
comida campeira com muita música. 
 

2° Dia - 03/11/2019 - Domingo - Café da manhã, 8:00hs desocupação da Pousada e saída para visitação ao Cânions 
Itaimbezinho (ingresso incluso), com caminhada de 3h para apreciação do cânion, cachoeira véu da noiva e muito 
mais, almoço em Cambará (não incluso). Após almoço, início retorno à Venâncio Aires. Fim dos nossos serviços. 
 

02 – O PACOTE INCLUI:   

 Transporte rodoviário; 

 01 pernoite na Pousada Pôr do Sol com café da manhã - www.pousadapordosol.tur.br; 

 01 café extra; 

 01 almoço no Restaurante Cambará; 

 01 jantar típico campeiro; 

 Ingressos nos Cânions Itaimbezinho e Fortaleza; 

 Transporte local aos cânions; 

 Seguro viagem;  

 Guia de turismo cadastrado junto ao Ministério do Turismo; e 

 Serviço de bordo. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pousadapordosol.tur.br/


 
 
 

03 – INVESTIMENTO POR PESSOA – Em Apto. Duplo ou Triplo:  

 
 

     ADULTO: 

 A Vista: R$ 475,00; ou 

 À Prazo: R$ 510,00, em 01 + 04 x R$ 102,00 com cheque, boleto ou cartão de crédito. 
 

 

     CRIANÇA (6 à 10 anos): 

 A Vista: R$ 390,00; ou 

 À Prazo: R$ 415,00, em 01 + 04 x R$ 83,00 com cheque, boleto ou cartão de crédito. 
 
 
 

04 – OBSERVAÇÕES: 

 Recomendamos vestirem roupas e calçados confortáveis para as caminhadas nos Cânions 
Itaimbézinho e Fortaleza, preferencialmente abrigo e tênis; 

 Levar uma pequena mochila para levar uma peça de roupa e calçado para trocar no retorno da 
trilha, repelente e ainda para levar o seu lanche (sanduiches, frutas, bolachas, chocolate, ... e uma 
garrafa de água mineral), não incluso no pacote;  

 Não esquecer de levar a sua máquina fotográfica (celular), protetor solar, boné ou chapéu, óculos  
de sol e ainda capa de chuva, se for o caso; e 

 

 

  
 

          Cachoeira do Tigre Preto - Cambará do Sul                         Pedra do Segredo - Cambará do Sul                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.VENATUR.COM.BR 

 

Rua Júlio de Castilhos, 1111 - Sala 02 - B. Centro - Fones 51.3741-4200/51.98182-4466 - VENÂNCIO AIRES - RS 

E-mail: venatur@venatur.com.br – Site: www.venatur.com.br 
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