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ITINERÁRIO
1° Dia | 13.06 | SEG | São Paulo | Porto Alegre | Antonio Prado
Às 10h20, apresentação no aeroporto de Guarulhos para check-in e embarque no voo LATAM 3662

que parte às 12h20 com destino a Porto Alegre. Chegada às 14h00, recepção no aeroporto e traslado

em ônibus privativo para Antonio Prado. Chegada, acomodação no hotel reservado. Jantar

(incluído) no hotel.

2° Dia | 14.06 | TER | Antonio Prado

Café da manhã no hotel. Após, saída para City tour panorâmico pelos principais pontos turísticos e

históricos da cidade. Almoço (incluído) em restaurante local. Após, visita aos atrativos religiosos:

Escadarias da Fé, Gruta Natural Nossa Senhora de Lourdes, Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus,

Santuário de Madona de Monte Bérico. Retorno ao hotel. Jantar (incluído) no hotel.

3° Dia | 15.06 | QUA | Antonio Prado & arredores

Café da manhã no hotel. Após, saída para dia inteiro de passeio percorrendo importantes pontos

religiosos da região. Em Vila Flores: Capitel Divino Pai Eterno e Paróquia Santo Antonio. Em Nova

Roma do Sul: Paróquia São Pedro e São Paulo. Em Nova Pádua: Igreja Santo Antonio e Nossa

Senhora da Saúde, Capitel Maria Mediadora e Distribuidora de Graça. Em Flores da Cunha:

Eremitério Frei Salvador Pinzetta. Retorno ao hotel. Jantar (incluído) no hotel.

4° Dia | 16.06 | QUI | Antonio Prado | Nova Prata | Bento Gonçalves

Café da manhã no hotel (check-out). Após, saída em ônibus privativo em direção a Nova
Prata, dia inteiro no parque de águas termais Caldas de Prata (ingresso, acesso as piscinas,
trilha guiada, visita a cascata da Usina), almoço (incluído) no local, deslocamento para
Bento Gonçalves, chegada ao hotel reservado, acomodação. Jantar (incluído) no hotel.

5° Dia | 17.06 | SEX | Bento Gonçalves

Café da manhã no hotel. Após, saída para City tour panorâmico visitando os principais
pontos turísticos e históricos da cidade com passeio Maria Fumaça e visita Epopeia Italiana
(com ingressos), almoço (incluído) em restaurante local.. Jantar (incluído) no hotel.

6° Dia | 18.06 | SAB | Bento Gonçalves | Farroupilha | Bento Gonçalves

Café da manhã no hotel. Após, saída para tour de meio dia ao Santuário Nossa Senhora de
Caravaggio, almoço (incluído) em restaurante local, retorno ao hotel. À noite, traslados
ida/volta para jantar (incluído) de despedida no restaurante Galeto Di Paolo.

7° Dia | 19.06 | DOM | Bento Gonçalves | Porto Alegre | São Paulo
Café da manhã no hotel. Após, traslado em ônibus privativo para Porto Alegre. Às 12h40,
check-in e embarque no voo LATAM 3663 que parte às 14h40 para São Paulo. Chegada em
Guarulhos às 16h20 e fim dos nossos serviços.



ANTONIO PRADO
Foi fundada em maio de 1886, como a sexta e última das chamadas “antigas colônias da imigração
italiana”. A cidade se destaca por preservar elementos presentes desde o início de sua história,
como os hábitos culturais e gastronômicos, os detalhes na arquitetura e no artesanato, a
proximidade com a natureza e o espírito empreendedor.
A arquitetura de Antonio Prado é constituída por casas de madeira e alvenaria que foram
construídas no final do século XIX e no início do século XX pelos imigrantes italianos e seus
descendentes. Na década de 1980, essas casas foram tombadas como patrimônio histórico e
artístico nacional, por serem consideradas importantes para a preservação da cultura e identidade
nacional. São 47 edificações tombadas, localizadas nas principais ruas do centro da cidade e se
revestem de significativo valor para a história, a identidade e a cultura da cidade e da região.

• Casa da Neni: construída em 1910, foi a primeira casa a ser tombada na cidade e é, para a
comunidade, o símbolo do Patrimônio Histórico de Antonio Prado. Atualmente, abriga a Central
de Informações ao Turista e o Museu Municipal, onde objetos e peças ambientados aos cômodos
da casa preservam e contam o modo de viver das famílias que imigraram da Itália.

• Casa do Artesão: construída entre 1919 e 1920, serviu de pronto socorro durante a Revolução de
1923. Em 1925, abrigou o café da família Letti, famoso pelo seu prato de pão com bucho. Hoje,
abriga a La Nostra Arte - espaço com peças do artesanato Pradense, disponíveis pra venda como
uma bela recordação da cidade.

• Casa Nordeste: construída entre 1919 e 1920, a casa pertenceu à família Meyer, sendo uma das
únicas com traços germânicos. Em 1978, foi adquirida pelo Moinho Nordeste e desde então se
tornou um espaço de convivência para a comunidade, com um memorial da empresa, espaço
para cursos e eventos.

• Moinho do Nordeste: desde a sua fundação, em 1946, inova na produção e desenvolvimento de
farinhas de trigo, misturas e demais derivados com uma estrutura moderna e rigorosos processos
de qualidade.

• Escadarias da Fé: use as escadarias da fé para ir até a gruta natural Nossa Senhora de Lourdes. O
visual lá de cima é incrível!

• Gruta Natural Nossa Senhora de Lourdes: esta furna natural é rodeada de exuberante vegetação,
uma pequena fonte d’água e abriga desde a década de 1930 a imagem de Nossa Senhora de
Lourdes. No local também se encontra um campanário em madeira, construído em 1940. O
espaço propicia momentos de fé e reflexão em meio à natureza.

• Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus: construída entre 1891 a 1897, o seu interior é rico em
detalhes, onde se destacam as pinturas do teto feitas na década de 50, pelo artista italiano Emilio
Benvenutto Zanon. Sua beleza e arquitetura impressionam a todos que visitam esse local de
grande fé.

• Capela Nossa Senhora de Monte Bérico: a primeira capela foi ali construída em 1896, de madeira,
a 1 km da atual, na propriedade dos Pascoal. Além do prédio original, a capela ganhou mais dois
novos prédios: um construído em 1925, de madeira, e o atual de alvenaria que teve início em 1951
e foi inaugurado em 31 de janeiro de 1954. Todas as igrejas foram erguidas em terrenos diferentes.
Em 1996 a comunidade comemorou o centenário da fundação da capela e, por meio do pedido
feito pelo Círculo Ítalo-Brasileiro de Antonio Prado, recebeu do Conselho Administrativo da
Basílica de Monte Bérico, em Vicenza (Itália) uma nova imagem da santa.



BENTO GONÇALVES

O PROGRAMA INCLUI: 
• Passagem aérea com taxas, GRU/POA/GRU voando LATAM em classe econômica;
• Traslados em ônibus privativo aeroporto/hotel/aeroporto com assistência;
• 6 noites de hospedagem em quarto duplo com café da manhã;
• City tours em Antonio Prado e Bento Gonçalves com transporte e guia local;
• Visitas a locais religiosos conforme descrito no roteiro com transporte e guia local;
• 1 dia no parque de águas termais Caldas de Prata;
• Passeio Maria Fumaça e Epopéia Italiana com transporte e guia local;
• 5 almoços + 6 jantares (sem bebidas e gorjetas);
• Guia Acompanhante durante a viagem terrestre;
• Seguro de assistência em viagem cobertura médica R$ 100.000 (limite idade 70 anos).

• Os passeios e ingressos serão adquiridos após o pagamento do pacote, portanto, estarão
sujeitos a disponibilidade.

• Caso algum restaurante citado no descritivo não confirme reserva será alterado por outro
similar em categoria.

OBSERVAÇÕES:

A origem – Colônia Dona Isabel
Em 1875 inicia a imigração italiana na Encosta Superior do Nordeste, originando as colônias de Dona
Isabel, Conde D’Eu e Nova Palmira. A colônia de Dona Isabel originou a cidade de Bento Gonçalves.
Conde D’Eu originou a cidade de Garibaldi. Nova Palmira se tornou a cidade de Caxias do Sul.

A Colônia Dona Isabel (Bento Gonçalves), criada em 1870, já era conhecida como “Região da
Cruzinha” devido a uma cruz rústica cravada sobre a sepultura de um possível tropeiro ou traçador
de lotes coloniais. Era época do escambo, da troca de mercadoria por mercadoria. A Colônia Dona
Isabel sediava um pequeno comércio, no qual os tropeiros faziam paradas para descanso.

Em 24 de dezembro de 1875, os núcleos do Planalto começaram a receber novos imigrantes. Em
março de 1876, o Presidente do Estado José Antonio de Azevedo Castro anunciava a existência de
348 lotes medidos e demarcados e uma população de 790 pessoas, sendo 729 italianos. Os
pioneiros, vindos do Tirol Austríaco e Vêneto chegaram à esplanada onde hoje está situada a Igreja
Matriz Cristo Rei.

• Prepare-se para um passeio inesquecível pelas mais bucólicas paisagens da Serra Gaúcha.
Embarcaremos no Trem Maria Fumaça,

• que é uma charmosa locomotiva que percorre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos
Barbosa, proporcionando uma

• experiência turística-cultural que revela as origens e costumes dos imigrantes italianos.
Apresentações artísticas e degustações

• completam a experiência pelos trilhos do trem. Visitaremos também o Parque Epopeia Italiana,
que oferece uma experiência única

• na qual o espectador se sente parte da história, percorrendo cenários surpreendentes, entre eles,
o de um navio que transportava os

• imigrantes. O espetáculo resgata a história, valoriza a cultura e provoca emoção. Na Tramontina,
visitaremos o show room, com a

• oportunidade de se fazer boas compras, aproveitando os preços de fábrica.



O PROGRAMA NÃO INCLUI: 
• Refeições não mencionadas no programa;
• Passeios, atrações e ingressos não mencionados no programa;
• Gorjetas e extras de qualquer natureza.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES):

OBS:
• No check-in o hotel solicita um cartão de crédito para garantia de eventuais extras;
• Taxa de turismo sustentável (em Bento Gonçalves) = R$ 2,00 por dia/por quarto (cobrado

dos hóspedes no check-out).

CIDADE HOTEL PREVISTO

ANTONIO PRADO TRAVEL INN

BENTO GONÇALVES LAGHETTO VIVERONE

Antonio Prado – Travel Inn

Bento Gonçalves – Laghetto Viverone



VALOR DO PROGRAMA:

PROGRAMA AÉREO & TERRESTRE

Preço por pessoa em quarto duplo

(mínimo 30 passageiros)

Pagamento com Crédito Consignado

SICOOB COOPERNAPI

( parcelamento em até 72x )

Valor à vista R$ 3.980,00

• Preço válido para o mínimo de 30 passageiros viajando juntos;

• Consulte disponibilidade e preços para quarto individual ou triplo;

• Se o grupo não atingir o mínimo de 30 passageiros a saída será cancelada e os 

passageiros inscritos serão convidados a mudar de data ou ter o valor pago 

reembolsado.

Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul

Antonio Prado – Rio Grande do Sul


