
 

   AMETISTA DO SUL – RS    

DATA = 24/01/2019 à 27/01/2019 

24-01-19- Chegada ao aeroporto de Chapecó ( Santa Catarina ) 

       Receptivo e Traslado até Ametista do Sul- 94 km com van. 

25-01-19- 09h 00min Visitação a IGREJA SÃO GABRIEL, revestida com mais de 40 toneladas 

de pedra ametista;  

09h 30min Visitação a PIRÂMIDE ESOTÉRICA na praça central; 

10h 00min Visitação a uma INDÚSTRIA PROCESSADORA DE PEDRAS (LP). Local onde é 

feito o processo de transformação dos geodos (do corte ao acabamento final);  

12h 00min – Almoço com buffet livre; 

13h 30min – PASSEIO COM O TRENZINHO DAS PEDRAS é um passeio diferenciado e com 

muita diversão, onde o guia explicará desde origem do município até os dias de hoje, e para 

descontrair durante o passeio o guia animará o grupo com muitas musicas enquanto nossos 

turistas conhecem a cidade. (Esse passeio é em Ametista do Sul). 

15h 00min – Visitação a VINÍCOLA AMETISTA, vinícola com degustação de vinhos e sucos; 

17h 00min – Término dos passeios; 

19h 30min – Jantar; 

26-01-19 – tour em Ametista do Sul 

09h 00min – Visitação a um GARIMPO EM ATIVIDADE com galerias de aproximadamente 

200 metros de profundidade; 

10h 30 min – Visitação ao SHOPPING DAS PEDRAS, (12 lojas com uma variedade de joias, 

semi-jóias e artesanatos, fabricados pelos artesões que expõem e vendem a mercadoria no 

local); 

12h 00min – Almoço com buffet livre em Ametista do Sul;  

14h 00 min – Visitação ao MUSEU DO BAMBU que é uma viagem ao mundo da 

sustentabilidade, onde o bambu desempenha um papel fundamental pelas infinitas 

possibilidades de uso desta planta maravilhosa; 

15h 30min – Visitação ao SÍTIO SÂO VALENTIM, passeio no interior do município em uma 

agroindústria familiar de gélias que fica á 7km da cidade. Nesse passeio serão visitadas estufas 

de morangos e após será servido degustação dos produtos ali produzidos. 

 



 
 

17h 00min – Término dos passeios; 

19h 30min – Jantar; 

 

27-01-2019- traslado de Ametista do Sul a Chapecó 

09h 00min – Visitação ao 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; 

11h 30min – Almoço com buffet livre em Ametista do Sul; 

12h 00min Translado para Chapecó-SC com transporte da Valitur. 

OBS: poderá ocorrer alguma mudança na ordem das visitas, mas se caso acontecer com 

certeza será para melhor atende-los. 

 

PACOTE INCLUI: Serviços de guia local durante todo o percurso acima. Inclui também todas 

as entradas aos locais visitados, 3 almoço com buffet livre, 3 jantar, 3 pernoite, translado de 

Chapecó-SC a Ametista do Sul-RS e vice-versa e  transp. local (as bebidas não estão 

inclusas). 

Obs – um dos almoço será no restaurante subterrâneo e o Hotel é – Hotel das Pedras 

PREÇO – terrestre- R$1545,00 

      Aéreo – sob consulta – hoje dia 18/10/18- ida Avianca, retorno – Gol- R$ 1067,50 

         Com direito a 1 mala de 23 kg e taxas inclusas 

  

 

 

 

 


