
 
CAMBARÁ DO SUL - CÂNIONS ITAIMBEZINHO E FORTALEZA 

Pacote rodoviário - 05 à 06.12.20 - Embarque em Venâncio Aires 

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

01 - DESCRITIVO 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.  
 

02 - ROTEIRO DIA A DIA: 

1° Dia - 05/12/2020 - Sábado - Estar no local do embarque às 02:45 onde o, 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 caminhada na beira do Cânion durante 3 horas 
aproximadamente, Pedra do Segredo e Cachoeira do Tigre Preto.  
Por volta das 13h30min estaremos almoçando no restaurante local, em seguida iremos conhecer o Museu, o Símbolo da cidade, 
em seguida seguiremos para o Pousada/Hotel para acomodações. Descanso até as 20h e encontro com o guia para irmos jantar 
uma deliciosa comida campeira com muita música. 
2° Dia - 06/12/2020 - Domingo - Café da manhã, 8:00hs desocupação do Hotel/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). Início de viagem de retorno, passando por Farroupilha com uma parada no Shopping de malhas. 
 

03 - O PACOTE INCLUI: 

 Transporte rodoviário; 
 01 noite de hospedagem em hotel / pousada com café da manhã;  

 01 café da manhã extra; 

 01 almoço; 

 01 jantar típico campeiro; 

 Ingresso nos Cânions Itaimbezinho e Fortaleza; 

 Transporte local aos Cânions;  

 Guia MTur; 

 Seguro Viagem; e 
 Serviço de bordo.  

 

04 - INVESTIMENTO POR PESSOA:  

Apto. duplo/triplo: À vista R$ 475,00 ou 01 + 04 x R$ 102,00 
Valor para CHD 6 à 10 anos acompanhado de 2 adultos: À vista R$ 390,00 ou 01 + 04 x R$ 83,00 
 

Sugerimos levar: Roupas confortáveis p/ caminhada (nunca jeans), calçados (tênis ou bota de caminhada c/ meia), roupa e 
calçado reserva para trocar no retorno da trilha, mochila pequena de costas, boné, filtro solar e repelente, máquina fotográfica, 
capa de chuva e lanche (sanduíches, frutas, bolachas, chocolate e uma garrafa de água).  
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