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SALTO DO YUCUMÃ E AMETISTA DO SUL – 2 dias 1 noite 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 

1° dia:  26/06/21 - sábado – Santo Ângelo/Santo do Yucumã/Ametista - Apresentação na frente da 

TEKOHA TOUR às 05h30min para partida às 05h45, com destino ao Parque Estadual do Turvo.  

Chegada em torno de 9h00 – No Acesso ao parque estrutura banheiros compra ingresso e um museu 

que conta parte da história da Fauna, Flora e do Parque do turvo, onde iremos visitar.  O Parque abriga 

aves raras e um grande número de espécies em extinção, como a onça pintada, são 17.4 Km quadrados 

de floresta subtropical. Mais 14 km estrada de terra dentro da mata. É lá que se localiza o maior salto 

longitudinal do mundo, com 1.800 metros de extensão e quedas que podem chegar até 12m de altura e 

profundidade de 90 a 120m. Cortando o Rio Uruguai que divide Brasil e Argentina. 

Obs. Vamos propor que cada um leve lanhes, frutas, agua, suco. Após a visita ao Salto Yucumã iremos 

fazer um piquenique coletivo.  Junto ao acesso há estrutura com banheiros e quiosque.  

12h15 Saída do local e iremos a Ametista do Sul,  chegada em em torno Em torno de 14h30  chegada em 

Ametista onde iremos visitar  a Vinícola Ametista que possui a maior cave subterrânea de 

envelhecimento de vinhos e loja da vinícola com degustação de vinhos e sucos. 16h30 visita a Igreja 

Matriz (única do mundo revestida com pedras Ametista)  e Pirâmide Exotérica (local para meditação) em 

frente a Igreja.  

Dependendo tempo faremos mais uma visita ao atrativo local.  

 Após Check-in hotel/ Pousada/chales.  

20h00 deslocaremos para visita ao restaurante subterrâneo, loja de pedras Ametista. Jantar à La carte 
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(não incluso) no restaurante subterrâneo Belvedere Mina. 

2° Dia: 27/06/21 - domingo – Ametista do Sul /Santo Ângelo. 

Café da manhã, check-out hotel/pousada/Chales. 08h30 Deslocamento para visita com experiência a um 

“Garimpo em Atividade”. Após visitas, seguimos para Ametista Parque Museu o único do gênero no 

Brasil, possui a maior jazida de pedras ametistas do mundo, são mais de 1.500 exemplares de minerais 

sem sair do museu, entra no subsolo em passeio inesquecível  por mais de 200m de garimpos que se 

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

formaram, durante um evento vulcânico ocorrido há milhares de anos. Seguimos para restaurante 

subterrâneo, um passeio inesquecível pelas galerias e o salão onde será servido o almoço (não incluso, 

sob agendamento).  

13h30 Visita ao Shopping  das pedras, opção de compras . Seguimos para Museu do Bambu, único do 

genero no RS.  Visita e degustação de biscoito carvão do bambu, broto do bambu e chá da folha do 

bambu. Após deslocamento para o Belvedere Mina, onde terão tempo livre de umas 3h00, para passeios 

opcionais, fotos no mirante, visita a loja da mina, passeio bug ,  tirolesa e opção de tomar banho na piscina 

subterrânea entre outras atividades que serão sugeridas no tempo livre. 



Rua Marquês do Herval, 1273 – Centro Santo Ângelo – RS 

Fone 55 3190-0202 WhatsApp 55 99632-2145 

tekoha@tekohatour.com 

www.tekohatour.com 

 

 

 

 

18h Saída de Ametista do Sul com destino a Santo Ângelo, chegada prevista em torno de 22h, ao longo 

caminho aprada para janta ou lanche em  Seberi. 
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Inclui no roteiro – Transporte Santo Ângelo In/out e todos os passeios mencionados no roteiro; Guia de 

Turismo/monitor;  Visita vinícola com degustação de vinhos e sucos e Visita ao Museu do Bambu com 

degustação; Ingressos visitações em todos os atrativos do roteiro e 01 noite em  ChaléBelvedere  ou 

Pousada, conforme opção de escolha com café da manhã. 

Não inclui: 

Alimentação, despesas pessoais  não mencionada no roteiro. Atividades opcionais (Tirolesa, Bug, piscina, 
outros). 

 

Preço e condições de pagamento (em Reais e por pessoa) – 
Com Transporte – VAN ou Carro passeio 

HOSPEDAGEM SINGLE DUPLO  TRIPLO  5 A 12 A 
CHALÉS OU HOTEL R$ 726,00 R$ 598,00 R$ 598,00 R$ 390,00 
POUSADA  LURDINHA R$ 534 ,00 R$ 470,00 R$ 470,00 R$ 360,00 

Obs. Nos chalés Belvedere Mina incluso uso piscina subterranea, 
para quem está na Pousada tem taxa. 
 
SEM TRANSPORTE 
LOCAL HOSPEDAGEM SINGLE DUPLO  TRIPLO 5 a 12 A 
CHALÉS OU HOTEL R$ 646,00 R$ 517,00 R$ 517,00 R$ 198,00 
POUSADA LURDINHA R$ 453,00 R$ 389,00 R$ 389,00 R$ 198,00 
Hospedagem prevista:  https://belvederemina.com.br/  Pousadadaprofelurdinha 

 
PRAZOS  E CONDIÇÕES  DE PAGAMENTO: CARTÃO, PIX,TRANSFERENCIA BANCÁRIA. 

ATÉ dia 21/05/21  40% do valor total 

Dia 18/06/21   30 % do valor total 

Dia 10/07/21   30% do restante do valor total do roteiro, com transferência 

    Agendada, cartão ou cheque.  

 

 

https://belvederemina.com.br/

