
 

SALTO DO YUCUMÃ e AMETISTA DO SUL – Rodoviário 

31.10 à 01.11.2020 - 02 Dias e 01 Noite  
 

          

Ametista do Sul                                   Salto do Yucumã                             Ametista Parque e Museu 
 

ROTEIRO DIA A DIA 

 

1° Dia – 31.10.2020 –Sábado  
Embarque: Venâncio Aires. 
Após o embarque que começará pelas 3h da manhã, seguiremos nosso destino até Derrubadas com parada 
estratégica. Chegada pelas 8h direta para os CAMINHOS DE DERRUBADAS – café da manhã estilo colonial (incluso), 
em seguida visita ao Parque do Turvo/Salto Yucumã, às 13h almoço na cidade a base de churrasco (gado, suíno e 
linguiças) com buffet livre (sem bebidas). Às 14h encerramento, rumo a Ametista do Sul, encontro na praça com guia 
local para visitação a Vinícola Ametista com degustação de vinhos e sucos, ou Passeio do Trenzinho das Pedras após 
daremos entrada a nossa hospedagem em Ametista do Sul, tempo para descanso, após jantar (incluso).  
 

2º dia- 01.11.2020 – Domingo 
Café da manhã, 9h desocupação do hotel e saída para visitar Ametista do Sul –  
Visitação a PIRÂMIDE ESOTÉRICA: centro de energização localizado na praça central.  
Visitação a IGREJA SÃO GABRIEL, revestida com mais de 40 toneladas de pedra ametista;  
Visitação a uma INDÚSTRIA PROCESSADORA DE PEDRAS (LP), local onde é feito o processo de transformação dos 
geodos (do corte ao acabamento final).  
Visitação a um GARIMPO EM ATIVIDADE com galerias de aproximadamente 200 metros de profundidade. Almoço 
em restaurante com Buffet livre.  
Visitação SHOPPING DAS PEDRAS: local com 20 lojas que apresentam uma grande variedade de joias, semi-jóias e 
diversos tipos de artesanatos, fabricados pelos artesões que expõem e vendem no local. 
Visitação a AMETISTA PARQUE MUSEU com mais de 1.500 exemplares distintos de pedras e mirante com vista para 
outros garimpos e passeio motorizado dentro de uma galeria desativada, com visita a única Micro cervejaria 
subterrânea do mundo MINA BEER.  
Final da tarde, seguiremos viagem de retorno para nossos lares. 
 

03 - O PACOTE INCLUI: 

 Transporte rodoviário; 
 01 pernoite no em hotel com café da manhã;  

 01 café extra; 

 01 ingresso no parque Turvo/ Yucumã; 

 Visita em Ametista do Sul com pontos turísticos; 

 01 Jantar; 

 02 Almoços (sem bebidas); 

 Guia Mtur; 

 Seguro viagem; e 

 Serviço de bordo. 



04 - INVESTIMENTO POR PESSOA: 

 

 ADULTO - Em apartamento duplo 
 À vista: R$ 698,00 ou 1 + 7 x R$ 94,00, com cartão, cheque ou boleto; 
ADULTO - Em apartamento Single  
À vista: R$ 832,00 ou 1 + 7 x R$ 112,00, com cartão, cheque ou boleto; 
ADULTO - Em apartamento triplo  
À vista: R$ 672,00 ou 1 + 7 x R$ 90,00, com cartão, cheque ou boleto; 
 
 

 CRIANÇA – 05 À 11 anos, acompanhado de 02 Adultos: 
À Vista: 558,00 ou 1 + 7 x R$ 75,00, com cartão, cheque ou boleto. 

 

 

 

05 – OBSERVAÇÕES: 

 Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugar sem prévio aviso; 
 Financiamento sujeito à aprovação de cadastro; e 

 Documento original para embarque - RG válido em bom estado de conservação e com até 10 anos da data 
de emissão. 

 

                                                                                www.venatur.com.br 
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