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DATA 

Roteiro de Viagem 
Chapéu de Palha 

Dois Irmãos/RS – Ivoti/RS – Morro 

Reuter/RS – Picada Café/RS – Santa Maria 

do Herval/RS – São Vendelino/RS – 

Presidente Lucena/RS 

Saída: 30/09/2021 às 23h50min 

Sexta-Feira dia 01/10/2021 

 

INCLUSOS E VALOR 

Ônibus DD com Ar, TV, DVD, Wifi, WC, Bar.. 
2 diárias com café da manhã. 
2 Almoços típicos inclusos 
Café colonial 

Todos os ingressos e taxas 
R$ 890,00 por pessoa dividido em 4x com 
primeiro boleto para o dia 05/05/2021. 

 

 
 

ITINERÁRIO 

Parque Municipal Romeo Benício Wolf  

Inaugurado no dia 10 de setembro de 2007, durante as comemorações do 48º aniversário de 

Dois Irmãos. Além da ampla área verde, o local conta com um quiosque de 268m², praça com 

brinquedos para as crianças, dois açudes, ciclovia e um Centro de Geração e Renda, instalado 

em um prédio réplica da primeira Prefeitura. O Parque é espaço para realização de várias 

atividades artísticas e culturais. 

Cervejaria Ivoti 

Fundada em 2014, produz a Cerveja Adoma, marca conhecida por suas cervejas de qualidade, 

leves e refrescantes, fabricadas de acordo com a Lei de Pureza Alemã (Reinheitsgebot). Produz 

os rótulos Adoma Pilsen, Adoma Irish Red Ale, Adoma Weiss, Adoma Belgian Blond, Adoma 

Schwarzbier e Adoma Zart Vienna Sinner Series. 

Weber Haus 

A destilaria foi construída em 1948 e consistia em um engenho movimentado por quatro mulas. 

Com o tempo, o processo foi se modernizando e o negócio acabou passando de pai para filhos. 

De geração em geração, a busca pela inovação, qualidade e pureza fizeram com que a família 

aprimorasse seu know-how e sua destilaria com os mais modernos processos produtivos.  

Sábado dia 02/10/2021 

Memorial da Colônia Japonesa 

No Memorial da Colônia Japonesa de Ivoti concentram-se verdadeiras relíquias entre: louças, 

vestimentas, ferramentas e documentos. 

Ele foi projetado para que a história das 26 famílias de imigrantes japoneses que chegaram a 

Ivoti, entre os anos de 1966 e 1967, fosse resgatada. 

O Memorial é uma construção de 914 metros quadrados, baseados na arquitetura típica nipônica.  

Ainda nessa região teremos tempo para a compra de Flores em uma típica família japonesa. 

Queijaria Nova Alemanha 

Na queijaria Nova Alemanha encontramos para degustação iogurtes e diferentes queijos, alguns 

até mesmo premiados. Produtos que utilizam leite de cabra, queijos especiais e iogurtes com 

sabores diferenciados. 

Almoço em lindo lugar (Incluso) 

Núcleo de Casas Enxaimel 
No Buraco do Diabo como é popularmente conhecido, é um dos pontos turísticos mais visitados 
de Ivoti. 

https://cumoiaivoti.com.br/colonia-japonesa-ivoti/
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Está localizado no bairro Feitoria Nova, cortado em duas partes pelo Arroio Feitoria.  
A parte direita, que abriga o Núcleo de Casas Enxaimel, pertencia originariamente à Picada 48. 
A esquerda pertencia à Picada Bom Jardim. 
As casas foram construídas durante os séculos XVIII e XIX, por imigrantes germânicos. 
No Núcleo encontram-se cinco, das 32 casas construídas com a técnica enxaimel existentes na 
cidade. 
Destas, uma passa por revitalização, quatro estão abertas à visitação. 
Nelas estão instalados o Departamento de Turismo e Cultura, o Museu Claudio Oscar Becker a 
Casa do Artesão e a Casa Amarela, restaurante que serve a culinária típica alemã 
A Ponte do Imperador 

Um monumento construído no século XIX, localizado nas margens do rio Sergipe, considerado 

símbolo da cidade de Aracaju, capital de Sergipe. A construção foi feita em 1859, e a inauguração 

ocorreu em 11 de janeiro de 1860. 

Domingo dia 03/10/2021 

Santa Maria do Herval 

A cidade de Santa Maria do Herval, tipicamente alemã, oferece aos visitantes a tranquilidade, 

povo hospitaleiro, e bem próximo à rua principal encontramos a Caverna dos Bugres que possui 

uma linda cascatinha. 

Almoço em lindo lugar (Incluso) 

Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn 

A perfeita harmonia da natureza com o lago, as flores, o arroio e a preservação de prédios 

históricos , este constitui-se em referência para quem transita pela Rota Romântica junto a BR 

116. Além destas perspectivas apresenta um núcleo de prédios históricos, centro de eventos, 

restaurante e cafeteria, feira da agricultura familiar, artesanato e produtos orgânicos.  

A Cervejaria Urwald  

O projeto da micro cervejaria surgiu no ano de 2001, em um intercâmbio cultural realizado na 

Alemanha. Uma década depois, no ano de 2011 é fundada a Cervejaria Urwald na cidade de São 

Vendelino/RS. 

O município, colonizado por imigrantes alemães, tem pouco mais de 1.900 habitantes. Está 

localizado entre os vales verdes da encosta da Serra Gaúcha e é cortado por um charmoso 

arroio de águas cristalinas. A arquitetura e tranquilidade do lugar, lembra muito as pequenas 

cidades alemãs. 

Logo após viagem de retorno. Duração da viagem cerca de 07 horas. 

 

 

 

 

http://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2016/04/noticias/regiao/304335-historia-de-ivoti-mapeada-em-suas-casas-enxaimel.html
https://cumoiaivoti.com.br/museu-claudio-oscar-becker/

