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DATA 

Roteiro de Viagem 
Mina Gastro Tour 

Saída: 16/04/2021 as 18h00 

Retorno; 18/04/2021 as 21h00 

INCLUSOS E VALOR 

Ônibus Convencional com Ar 

Duas diárias de Hotel em quartos 

duplos, triplos e quíntuplo 

Banhos em Piscina Subterrânea 

Aquecida 

2 Almoços em Restaurantes 

Subterrâneos 

2 Jantares em restaurantes 

Subterrâneos 

1 Wine Experience com tábuas de frios 

1 Café Colonial 

Todos os ingressos e taxas dos 

passeios. 

Sistema All Inclusive neste pacote 

(Menos bebidas) 

2 coordenadores da empresa durante 

todos os passeios 

R$ 695,00 em 4x de R$ 173,75 

 

 

 

ITINERÁRIO 

16/04/2021 

Sairemos de Crissiumal via Humaitá, Tenente Portela, Palmitinho e Frederico Westphalen 

chegando em Ametista do Sul no Hotel em torno de 21h00 com jantar receptivo incluso. 

Logo após tempo disponível para banhos nas Piscinas Subterrâneas. 

(Jantar Incluso e todos os Banhos nas Piscinas Subterrâneas enquanto estivermos 

hospedados) 

17/04/2021 

As 08h45min deste dia após o café da manhã conheceremos a indústria da LP Minerais 

do Brasil e sua Mega Loja localizada naquela cidade. Na praça visitaremos a Pirâmide 

Esotérica e a Bela Igreja que possui em suas paredes cerca de 40 toneladas de Pedras 

Ametistas. 

(Taxas de visitação inclusas) 

O almoço incluso no itinerário deste dia será no Restaurante Belvedere Mina. 

Restaurante este localizado no interior de uma Mina desativada, repleto de uma 

ornamentação baseada nas Pedras Ametistas. 

(Almoço Incluso) 

As 13h00 deste dia Faremos o Passeio da Mina Ativa, onde poderemos observar o 

trabalho dos mineradores, bem como ajudar na explosão de parte de uma Mina. 

(Ingresso Incluso) 

Após esse passeio teremos tempo livre até as 16h30min onde iremos visitar a Vinícola 

Ametista localizada no interior de uma Mina desativada. Ainda neste passeio, teremos a 

degustação de mais de 10 tipos de vinhos e espumantes, e, juntos destes, uma tábua de 

frios, repleta de queijos, salames dentre outros. 

(Inclusos Ingresso a Vinícola, degustação e tábua de frios) 

A noite o Jantar será no Maravilho Restaurante Belvedere Mina. 

(Jantar Inscluso) 

18/04/2021 

Nesta manhã terão tempo ainda livre para as piscinas Subterrâneas. 
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As 11h00 deste dia, após o check-out no hotel iremos para o almoço no Garimpo 

Restaurante Subterrâneo e no Ametista Parque e Museu. Além de almoçar, faremos 

o Passeio Motorizado a Mina, que é um tour pelas galerias de uma mina desativada em 

uma Toyota 4x4 tipo gaiola e visitaremos o museu onde se encontra a Ametista mais 

valiosa do mundo. 

Ainda, conheceremos uma Cooperativa Vinícola dentro das galerias e uma 

Microcervejaria chamada Mina Beer. 

(Almoço, ingressos parque e museu, passeio nas gaiolas e degustação de vinhos) 

 As 14h30min nos deslocaremos ao Centro de Mineralogia - O Centro de mineralogia, e 

um espaço com minerais do mundo todo, com finalidade didática e cultural. As amostras 

presentes no centro são catalogadas de acordo com sua origem, ocorrência na 

natureza, formula química e principais usos, na indústria e cultura popular.  

(Ingresso Incluso) 

As16h00 visitaremos a Galeria Capra onde faremos a visita 3D pela mesma. Neste 

espaço veremos joias incríveis numa visita guiada de alta tecnologia. Logo após a visita 

finalizamos nossa viagem com um belo café colonial e iniciaremos nossa viagem de 

volta. 

(Ingresso, aluguel de óculos 3D e Café colonial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


