
 

 

PETIT TOUR 

AMETISTA 
A cidade das pedras preciosas 

 

De 17 a 20 de maio 2021 

  



 
 

 

2 

ROTEIRO 

1º DIA | 17/05 (SEG) | POA / AMETISTA DO SUL 

Saída às 7h30 em local a combinar, com destino a Ametista do 

Sul, no norte do RS. Viajaremos durante o dia e apreciaremos as 

paisagens do trajeto. Parada para almoçar (não incluso). 

Chegada prevista às 14h30 e acomodação no hotel.  

 

HOTEL DAS PEDRAS 
Av. Brasil, 228 - Centro, Tel: (55) 3752-1099 
www.hoteldaspedras.com.br  

 

À tarde, visitaremos a vinícola Ametista que impressiona com a 

maior cave subterrânea de vinhos e loja da vinícola com 

degustação de vinhos e sucos. Retorno ao hotel. Pernoite. 

 

http://www.hoteldaspedras.com.br/
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2º DIA | 18/05 (TER) | AMETISTA DO SUL 

Após o café da manhã, saída para visitar esta cidade que é 

conhecida como a capital mundial da pedra ametista. A igreja 

matriz da cidade é toda revestida de ametista, com alguns 

cristais de calcita, citrino e quartzo hialino transformando-se 

assim também em um lugar único no mundo. Na praça principal 

da cidade foi construída a Pirâmide Esotérica, local onde é 

possível expressar o seu lado Esotérico, tocar nas pedras de 

ametista e renovar sua energia. 

 

Visitaremos também a mina Belvedere, localizada em uma região 

montanhosa de garimpo, onde poderemos percorrer galerias 

subterrâneas e conheceremos o processo de extração das pedras 

Ametista, acompanhando de perto um garimpo em atividade até 
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a sua industrialização. Almoço (não incluso) no único restaurante 

temático em pedras ametista do mundo, que foi construído numa 

mina desativada e conta com uma infinidade de pedras de 

Ametista como principal atração. A temperatura característica 

das minas que varia de 18 a 20 graus, e o entorno, despertam 

um clima profundo de bem-estar e calmaria. 

 

À tarde, seguiremos para o “Ametista Parque Museu” único e 

diferenciado já que, depois de admirar o acervo, com mais de 

1.500 exemplares de pedras preciosas, o visitante, sem sair do 

museu, entra no subsolo podendo então ver exatamente como 

são os incontáveis garimpos de extração de ametistas daquela 

região. É um passeio inesquecível por mais de 200 metros de 

galerias que se ramificam, formando um labirinto em cujas 
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paredes reluzem os cristais no exato local em que se formaram, 

durante um evento vulcânico ocorrido há 40 milhões de anos. 

Retorno ao hotel. Pernoite. 

3º DIA | 19/05 (QUA) | AMETISTA DO SUL 

Após o café da manhã, iremos conhecer a LP Minerais do Brasil, 

a maior loja da cidade que surgiu com o intuito de trazer ao 

público o que existe de fascinante em Pedras preciosas e 

semipreciosas. A loja possui uma variedade imensa de pedras 

encontradas no munícipio para comercialização e pedras de 

diferentes lugares do mundo. Tarde livre. Pernoite. 
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4º DIA | 20/05 (QUI) | AMETISTA DO SUL / POA 

Após o café da manhã embarque das bagagens e início da 

viagem de retorno a Porto Alegre. Chegada prevista às 16h. Fim 

de nossos serviços.  
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VALORES por PESSOA 

Parte terrestre  

Apartamento duplo R$ 1.838 

Apartamento single R$ 2.219 

Suíte dupla R$ 2.088 

Suíte single (somente cama de casal) R$ 2.744 

 

Forma de pagamento: A consultar. 

Serviços incluídos: 

• Ônibus: ônibus ou micro-ônibus categoria turística; 

• Hotel: 3 diárias com café da manhã; 

• Ingressos: Vinícola Ametista, Ametista parque Museu, 

Igreja Matriz, Mina Belvedere; 

• Guia acompanhante da Trip & Travel durante toda a 

viagem. 

Não inclui: 

• Gorjetas de maleteiros para a 2ª mala; 
• Refeições não mencionadas; 
• Serviços não mencionados; 
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• Early check in, late check out; 
• Qualquer item não mencionado em “Serviços 

Incluídos”. 

 

CONTATOS E RESERVAS 

 

Trip & Travel | Viagens e Intercâmbios 

Quintino Bocaiuva, 267 | Moinhos de Vento 

moinhos@stb.com.br | www.triptravel.com.br  

 

mailto:moinhos@stb.com.br
http://www.triptravel.com.br/

