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CANYONS – RS – Com Itaimbezinho e Fortaleza 

Roteiro Rodoviário | 03d e 02n | De 02 a 04 de abril de 2021 

 

Este roteiro contempla uma das regiões mais bonitas do Brasil, com seus paredões de pedra de 150 milhões de anos, 

trilhas e caminhadas em locais de natureza preservada e vistas de tirar o fôlego com Florestas de Araucárias e Campos 

de cima da Serra. 

PROGRAMAÇÃO: 

1º dia, 02/04 – sexta-feira – Santo Ângelo/Cambará do Sul – Apresentação as 06h na Tekoha Tour, para saída às 

06h30. Para visitar o Templo Budista Chagdud Gonpa Khadro Ling também conhecido como: Templo de Khadro Ling ou 

simplesmente Templo Budista de São Francisco de Paula. Continuação da viagem até Cambará do Sul. Acomodação no 

Hotel. Jantar livre.  

2º dia, 03/04 – sábado - Cambará do Sul – Após o café da manhã visita ao Cânion do Itaimbezinho que fica localizado 

no Parque Nacional de Aparados da Serra. Impressiona pela beleza de seus paredões verticais, com até 720 m de 

profundidade e 6 km de comprimento. Duas trilhas fáceis pelas bordas permitem ver os paredões cobertos por 

araucárias 

3º dia, 04/04 – domingo - Cambará do Sul/Canyon Fortaleza/Santo Ângelo - Após o café da manhã, visita ao Canyon 

Fortaleza no Parque Nacional da Serra Geral, e a Cachoeira do Tigre Preto, Pedra do Segredo, bordas do Canyon. No 

final da tarde retorno a Santo Ângelo. Chegada à noite. 

TARIFÁRIO (EM REAIS) – ROTEIRO RODOVIÁRIO 

CONDIÇÕES TRIPLO DUPLO SINGLE 

A VISTA 904,00 940,00 1.100,00 

ENTRADA + 3X 226,00 235,00 275,00 

ENTRADA + 5X 160,00 167,00 195,00 

Tabela elaborada em 16.12.2020 – sujeita a alteração sem prévio aviso. 

Pagamento com CARTÃO, BOLETO ou TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 

Valores por pessoa expressa em REAIS. 

INDISPENSÁVEL: IDENTIDADE.  
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Hotel previstos: 

Hotel Center - https://centerhotelcambara.com.br/ 

CONSULTE 

CONDIÇÕES GERAIS: 

Serviços:  

Transporte em van categoria turística; 2 diárias (com café da manhã; ingresso no Parque dos Aparados da Serra; 

acompanhamento de guia. 

Não Inclui:  

Seguro viagem, taxas de parques e museus, qualquer tour não relacionado no roteiro, alimentação e despesas pessoais 

de qualquer natureza. 

Documentação: 

É indispensável que o passageiro (adulto ou menor) leve carteira de identidade civil (emitida até 10 anos) ou 

passaporte (mínimo de 06 meses de validade). O documento deverá estar em excelente estado de conservação. Menor 

de 18 anos sozinhos ou acompanhados de apenas um dos pais deverá portar autorização do Juizado de Menores. No 

ato da inscrição o cliente deverá informar qual o documento que será levado na viagem. O passageiro deverá no 

momento de embarque apresentar a documentação informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não 

cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores. 

Observações: 

1) Devido às precárias condições de algumas vias de acesso a alguns dos atrativos e em determinadas épocas do ano os 

passeios poderão sob mau tempo ser afetados parcial ou integralmente; 2) A visibilidade dos atrativos pode ficar 

prejudicada devido aos frequentes nevoeiros; 3) Levar: Roupas leves para caminhada, roupas quentes, calçados 

confortáveis, mochila, boné ou chapéu, protetor solar, repelente, capa de chuva, saco de lixo, máquina fotográfica; 4) 

Canyon Itaimbezinho - Duração aproximada: 05h00min – Deslocamento de 36 km (ida e volta) – 8km de trilhas – 

Trekking nível leve na borda do Canyon Itaimbezinho; 5) Canyon Fortaleza - Duração aproximada: 05h00min – 

Deslocamento de 46km (ida e volta) – 7km de trilhas –  Trekking nível leve na borda do Canyon Fortaleza. 

https://centerhotelcambara.com.br/

