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TREM DOS VALES – MUÇUM À GUAPORÉ com 
Com Visita a Cabanha DUAS MENINAS – Arroio do Meio 

Data: 20.09.2022 (Feriado de Farroupilha) 

 

   
                 Trem dos Vales                                  Viaduto Vespasiano Corrêa                    Igreja de Encantado- RS 

   
  

                                                                  Cabanha Duas Meninas- Arroio do Meio 
 
01 - TREM DOS VALES – Muçum à Guaporé - https://tremdosvales.com.br/ 
Embarque neste maravilhoso passeio no Trem dos Vales, entre as cidades de Muçum e Guaporé. São 46 km sobre 
os trilhos de trem da Ferrovia do Trigo, passando 15 viadutos, entre eles o de Vespasiano Correa, com 143 m de 
altura, o maior da América do Sul e o segundo do mundo. Além dos viadutos o trem passa por 20 túneis, um deles 
com quase 3 km de distância. Some a tudo isto as belas paisagens naturais rasgadas pelo rio Guaporé. A saída do 
trem está prevista para às 14h e a chegada em Guaporé em torno das 17h.  

      Após início da viagem de retorno à Venâncio Aires, com previsão de chegada em torno das 19h. 
 

02 – CABANHA DUAS MENINAS – Arroio do Meio - http://www.cabanhaduasmeninas.com.br/site/sobre/   
  A Cabanha nasceu no ano de 1989 e o nome de “Duas Meninas” é em homenagem as suas filhas Lais e Bianca. Além 
da criação de cavalos e outros pequenos animais, o proprietário da Cabanha, investiu num projeto de paisagismo 
natural, com vários espaços temáticos, tornando o ambiente muito agradável para se visitar. 
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03 – ROTEIRO: 

 Apresentação na agência Venatur às 07h para saída pontualmente às 07h30m, com destino a Arroio do 
Meio; 

 Visita à Cabanha Duas Meninas, em Arroio do Meio, no período das 08h30 às 10h30m; 

 City tour panorâmico na cidade de Encantado, com parada na Igreja Matriz São Pedro; 

 Almoço em Encantado, no Restaurante e Pizzaria Piattello, das 11h45m às 12h30m; 

 Logo após o almoço, deslocamento até a Plataforma de Embarque na Estação Férrea de Muçum;  

 Passeio de Trem dos Vales, saindo de Muçum às 14h com previsão de chegada em Guaporé às 16h30m; 

 Desembarque do trem e embarque no ônibus e início viagem de retorno a Venâncio Aires; 

 Previsão de chegada em Venâncio Aires em torno das 19h00m. Fim dos nossos serviços. 
 

04 - O PACOTE INCLUI: 

 Transporte rodoviário, em ônibus categoria turismo; 

 Ingresso visitação Cabanha Duas Meninas – Arroio do Meio; 

 Ingresso passeio de Trem dos Vales, trecho Muçum à Guaporé; 

 Serviço de bordo com lanche na ida, erva mate Elacy, refrigerante e água mineral e 

 Acompanhante da agência em todo o percurso do passeio. 
  

     05 – INVESTIMENTO POR PESSOA: 

 Adulto: R$ 340,00 à vista ou 1 + 2 x de R$ 115,00, com boleto bancário ou cheques pré-datados ;               

 Criança 06 à 12 anos: R$ 310,00 à vista ou 1+ 2 x R$ 105,00, com cheques pré-datados ou boleto bancário;  

 Criança 01 à 05 anos: R$ 15,00 à vista (não ocupa assento no trem, vai no colo dos pais). 
 
06 – OBSERVAÇÕES: 

 Para um melhor aproveitamento da viagem, o roteiro poderá sofrer pequenos ajustes na ordem, sem 
prejuízo no contexto. 

 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação com foto (RG, CNH) e 

 Criança menor de idade, sem o acompanhante de um dos pais, necessita de Autorização para embarcar. 
 
                                                           
                                                                                                              "DESEJAMOS A TODOS UMA EXCELENTE VIAGEM" 
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