


Uma capital plural e feita pra todos. É assim que te apresentamos 
a nossa Porto Alegre, uma cidade com cerca de 1,5 milhão de 
habitantes, que se transforma a cada dia. Reunimos neste menu 
os principais programas para quem quer curtir todas as versões: 
da zona urbana ao turismo rural, das tradições às inovações. 
Temos aventuras pelo asfalto, água ou em duas rodas. E que tal 
escolher uma caminhada guiada - os famosos walking tours - e 
parar em uma bela cervejaria artesanal no Quarto Distrito, nossa 
região em processo de revitalização?

Somos apaixonados por futebol e as nossas segundas casas, o 
Inter e o Grêmio, estão abertas para te receber. E todo jogo que 
se preze pode ser acompanhado de uma boa carne, certo? Que 
sorte a tua, somos a Capital Mundial do Churrasco - com direito à 
versão vegetariana, ok? Pra quem prefere um bom drink, criamos 
a Gaudéria, nossa caipirinha beeeeem bagual, tchê!

Porto Alegre é palco de grandes eventos, mas, bah, nosso maior 
espetáculo é, sem dúvidas, o pôr do sol no Guaíba apreciado 
da Orla Moacyr Scliar, que tem em seus trechos a Usina do 
Gasômetro e a maior pista de skate da América Latina.

Estamos de braços abertos para te mostrar as paixões porto-
alegrenses. Afinal, Porto Alegre é pra ti. 
 
PORTO ALEGRE PRA SE ENCONTRAR.
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CITY 
TOUR

LINHA TURISMO  CENTRO HISTÓRICO 
HOP-ON/HOP- OFF

O Roteiro Centro Histórico do Linha Turismo de 
Porto Alegre vai te levar para conhecer os principais 
pontos turísticos de Porto Alegre, em um sistema 
que permite embarques e desembarques** no 
mesmo dia, a cada 2h.

São apresentados 40 pontos turísticos e culturais
Pontos de Parada: Cais do Porto (local de embarque 
Cisne Branco); Embarcadero; Estádio Beira Rio; 
Iberê Camargo ou Pontal do Estaleiro*; Praia de 
Belas  (ORLA 3); Museu da PUC*; Parque Moinhos de 
Vento (PARCÃO); Praça da Matriz; Mercado Público. 

**Necessário mínimo de 5 passageiros para confirmar a saída.

Local de Embarque: armazém B3 - Cais do Porto - 
Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico 

Dias: de terça a domingo
Horário: *horários específicos.

Consulte a programação.
Valores: inteira R$80 / meia R$40

(Lei da Meia Entrada)
Empresa: Orgatur e Turissilva

Reservas: https://www.linhaturismo.com.br/

https://www.linhaturismo.com.br/


CITY 
TOUR

LINHA TURISMO CENTRO HISTÓRICO
O Roteiro Centro Histórico do Linha Turismo de 
Porto Alegre vai te levar para conhecer os principais 
pontos turísticos de Porto Alegre, através de um 
roteiro fechado, sem a possibilidade de embarques 
e desembarques.
Neste ingresso você embarca na origem do roteiro 
e só desembarca quando retornar ao mesmo ponto, 
concluindo assim a sua experiência.

Local de Embarque: armazém B3 - Cais do Porto - 
Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico 

Dias: de terça a domingo
Opções de Horários: 10h30 / 12h30  / 14h30 / 16h30

Valores: inteira R$60, meia R$30
(Lei da Meia Entrada)

Empresa: Orgatur e Turissilva
Reservas: https://www.linhaturismo.com.br/

https://www.linhaturismo.com.br/


CITY 
TOUR

CITY TOUR EM PORTO ALEGRE

Em um passeio de 4 horas, conheça as maravilhas de 
Porto Alegre passando pelo Centro Histórico: Praça 
da Matriz, Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, 
Teatro São Pedro, Catedral Metropolitana, Prefeitura 
Municipal, Fonte Talavera, Mercado Público, Casa de 
Cultura Mário Quintana, Usina do Gasômetro, Largo 
dos Açorianos, Ponte de Pedra e Parque da Harmonia. 
Orla do Guaíba, Barrashopping Sul, Ipanema, estádios 
da dupla GreNal, Parcão e Shopping Total.

Empresa: Bonete Tur
Reservas: https://bonetetur.com.br/

https://bonetetur.com.br/


CITY 
TOUR

PORTO ALEGRE FREE WALKING TOUR

Caminhada pelos principais atrativos turísticos 
do centro de Porto Alegre visitando os principais 
prédios do Centro Histórico e as curiosidades por 
trás deles. Para fazer isso, o grupo sai do Mercado 
Público da cidade em direção à Orla Moacyr Scliar.

Dias: primeiro e último sábados do mês
Horário: das 14h às 17h

Percurso: 1,5 km
Inclusos: acompanhamento de Guia de Turismo
Valor: contribuição espontânea ao final do tour;

Empresa: Viva+POA
Reservas:

Porto Alegre Free Walking Tour Ingressos | Eventbrite

https://www.eventbrite.com.br/e/porto-alegre-free-walking-tour-tickets-302256787187?aff=ebdsoporgprofile


CITY 
TOUR

CAMINHADA HISTÓRICA MUSEUS DO 
CENTRO (Walking Tour)

Visite os principais atrativos turísticos do Centro 
Histórico de Porto Alegre numa bela e agradável 
caminhada guiada com guia credenciado e 
especializado. Ele recebe visitantes como amigos, 
informa, dá dicas sobre a cidade, conta “causos” 
curiosos, políticos e até assombrosos ocorridos nos 
locais visitados, e ainda auxilia com suas fotos para 
que leve belos registros na memória.

Roteiro:
Praça Da Matriz / Catedral Metropolitana / Palácio Piratini 
/ Teatro São Pedro / Praça Da Alfândega / Memorial Do Rio 

Grande Do Sul / Museu De Arte Do Rio Grande Do Sul (Margs) / 
Mercado Público / Chalé Da Praça Xv / Casa De Cultura Mário 
Quintana / Antigo Hotel Majestic / Nova Orla Do Guaíba / Cais 

Embarcadero. 
Inclui: guia multilíngue: português / inglês / espanhol 

Acesso aos museus do centro conforme disponibilidade*
*Os Museus e Memoriais tem horários de funcionamento diversos entre si, 

podendo haver acesso interno ou não.

Duração aproximada: 4hs (flexível)
Dias: de segunda a sábado

Opções de Horários: 9h / 14h30
Valor: R$69,00  

Empresa: Siga Turismo
Reservas: https://www.sigaturismo.com.br/sigaportoalegre

https://www.sigaturismo.com.br/sigaportoalegre


CITY 
TOUR

GUATÁ TURISMO
 

Com foco no ecoturismo, a Guatá realiza 
caminhadas turísticas pelos morros de 
Porto Alegre e região.

Reservas e mais informações:
https://www.instagram.com/guataturismo/

https://www.instagram.com/guataturismo/


CITY 
TOUR

COMBO - LINHA TURISMO + CISNE 
BRANCO 

Este combo é para fazer a sua experiência 
completa, incluindo City Tour terrestre e fluvial:  
 
Roteiro Linha Turismo Centro Histórico
(1h30 de duração aproximadamente) 

Passeio De Barco Cisne Branco
(de 1h a 1h30 e duração dependendo do roteiro)

PASSOS PARA A COMPRA: 
 

Escolha a quantidade de ingressos que deseja; 
Escolha o dia do seu passeio; 

Escolha o horário do linha de acordo com a opção de combo 
que escolheu: 

Você tem 2 opções de horários: 
1. Linha Turismo às 12h30 e Cisne Branco às 15h 
2. Cisne Branco às 15h e Linha Turismo às 16h30 

 
VALORES: 

Ingresso promocional: R$80 inteira 
R$50 Meia 

 
Informações:              (51) 9991-22837

 
Adquira seus ingressos pelo site: www.linhaturismo.com.br 

https://wa.me/5551999122837
http://www.linhaturismo.com.br 


TE-
MÁTI-
COS

VIVA+MISTÉRIOS: ROTEIRO NOTURNO 
TEMÁTICO (Walking Tour) 

Caminhada noturna voltada para as lendas urbanas de 
Porto Alegre, o tour  aborda as lendas mais macabras 
da capital gaúcha, de forma imersiva, onde os próprios 
personagens contam a sua história. Os crimes da 
rua do Arvoredo, a prisioneira do castelinho do alto 
da bronze e a maldição das torres da igreja Nossa 
Senhora das Dores são alguns dos pontos desse 
roteiro que vai te deixar de cabelo em pé!

Dias: segundos e últimos sábados do mês
Horário: das 19h às 22h

Percurso: 3 km
Inclusos: acompanhamento de Guia de Turismo + 

encenações de teatro de rua
Valor: R$50 por pessoa

Empresa: Viva+PoA
Reservas: https://www.eventbrite.com.br/e/

vivamisterios-tickets-302255072057

https://www.eventbrite.com.br/e/vivamisterios-tickets-302255072057
https://www.eventbrite.com.br/e/vivamisterios-tickets-302255072057


TE-
MÁTI-
COS

AFRO-TOUR: CAMINHADA DA 
PRESENÇA NEGRA (Walking Tour) 

O Afro-tour demonstra um pouco da história negra de 

Porto Alegre, passando por pontos importantes como 

o Bará do Mercado, a igreja Nossa Senhora das Dores, a 

Praça do Tambor  e o famoso parque da Redenção.

Dias: Sábados
Duração aproximada: 2h30

Opções de Horários: 09h30 / 14h
Inclui:Guia de turismo credenciada especializada em 

cultura afro - idioma: Português
Máximo de viajantes por reserva: 15 Pessoas

Valor: R$69 por pessoa
Ponto de Encontro: A Combinar via  (51) 9834-89990

Empresa: SigaTurismo
Reservas:

https://www.sigaturismo.com.br/sigaportoalegre

tel:51983489990
https://www.sigaturismo.com.br/sigaportoalegre


TE-
MÁTI-
COS

FEITIÇO DO TEMPO
Conheça as histórias e curiosidades dos principais atrativos 
do centro histórico de Porto Alegre nessa caminhada guiada.
 
INÍCIO: 1. Mercado Público com apreciação do chalé da Pça 
XV e início do Percurso do Negro 2. Paço Municipal com Fonte 
Talavera de La Reina e Paralelo 30 3. Força e Luz 4. Museu 
Hipólito José da Costa / Banco Safra / Palácio do Comércio 
5. Praça da Alfândega com Marco de Início da Cidade / 
Monumentos / feira do Livro e colonização açoriana 6. Margs 
(Museu de Arte do RS) 7. Memorial do RS 8. Farol Santander 9. 
Shopping Rua da Praia / Galeria Mamute 10. Biblioteca pública 
Estadual (Casa do Saber Positivista) 11. Palácio da Justiça 
12. Monumento à Júlio de Castilhos 13. Pça da Matriz com 
Catedral Metropolitana / Casarões do Séc. XVIII / Senzala / 
Réplica do Primeiro CTG Encerramento:Refeição Opcional no 
Restaurante Tauta ou Clube do Comércio (Não Inclusa)

Dias: segundas à sábados, a partir das 9h 
Duração: cerca de 2 horas

Local de saída: em frente ao CIT Centro Histórico 
Mercado Público - loja 99 

Valores:  2 a 5 pax R$ 30 (por pax) 
                6 ou mais pax R$ 25 (por pax)  

Empresa: HermannHermes  Turismo   
Reservas:            (51) 995479598

https://wa.me/5551995479598


OR
-LA

VIVA+ORLA
Tour de bicicleta pela orla do lago Guaíba, em um 
percurso de mais ou menos 7 km do centro da cidade 
em direção a zona sul, te contam muitas histórias 
curiosas sobre a orla do Guaíba, o Arroio Dilúvio, o 
bairro Praia de Belas, o Parque Marinha do Brasil, o 
gigante da Beira-Rio, a Fundação Iberê Camargo e 
muito mais. O tour tem 3 horas de duração e tu não 
precisas ter bicicleta para participar, são usadas as 
bikes compartilhadas da Tem Bici (aquelas laranjinhas do Itaú).

Dias: segundas, terças, quartas e quintas-feiras
Horário: das 09h às 12h

Percurso: 7 km
Inclusos: aluguel da bicicleta + acompanhamento de Guia de 

Turismo
Valor: a partir de R$ 95 por pessoa (se tiver bicicleta tem desconto)

OBS: este tour pode acontecer individualmente ou em grupo, 
dependendo da quantidade de reservas para a data escolhida.

Empresa: Viva+Poa
Reservas:

https://www.eventbrite.com.br/e/vivaorla-
tickets-259809556377

https://www.eventbrite.com.br/e/vivaorla-tickets-259809556377
https://www.eventbrite.com.br/e/vivaorla-tickets-259809556377


PAR-
QUES

VIVA+PARQUES
Que tal se aventurar pelos parques de Porto Alegre 
enquanto descobre curiosidades fantásticas sobre eles? 
Pra fazer isso, a empresa Viva+Poa criou um grande 
jogo, repleto de desafios e charadas pra tu desvendares. 
Funciona assim: Tu vais receber pistas dos guias e terás 
que solucionar enigmas e charadas sobre o parque para 
avançar no jogo. A cada desafio cumprido, tu descobres 
curiosidades incríveis sobre a história do local! No total 
são 10 lugares e se tu fores um bom desbravador (a), podes 
encontrar um tesouro no final do jogo. O game acontece 
no Parque Farroupilha, o principal parque urbano de Porto 
Alegre, que carinhosamente é chamado de “Parque da 
Redenção”.

Dias: segundas, terças, quartas e quintas-feiras
Horário: das 14h às 17h

Percurso: +- 5 km
Inclusos: acompanhamento de Guia de Turismo + brinde 

surpresa
Valor: a partir de R$85 por pessoa

OBS: este tour pode acontecer individualmente ou em grupo, dependendo da 
quantidade de reservas para a data escolhida.

Empresa: Viva+PoA
Reservas: https://www.eventbrite.com.br/e/vivaparques-

tickets-259812665677

 https://www.eventbrite.com.br/e/vivaparques-tickets-259812665677
 https://www.eventbrite.com.br/e/vivaparques-tickets-259812665677


CERVEJA-
RIAS/ GAS-
TRONOMIA

VIVA+4° DISTRITO

Caminhada guiada pelo 4° Distrito, muito 
conhecido hoje por ter os mais famosos bares e 
cervejarias da cidade. Apresenta  a história do polo 
industrial e a transformação do bairro. Durante o 
passeio são feitas  2 paradas de degustação de 
cervejas artesanais. Na última é possivel aprender 
um pouco mais sobre o processo de produção com 
um mestre cervejeiro.

Frequência: 3º sábado de todo mês
Saída: DC Navegantes
Horário: das 14h às 18h

Percurso: 3 km
Inclusos: 1 litro de cerveja por pessoa + copo personalizado 

do tour + acompanhamento de Guia de Turismo
Valor: R$85 por pessoa ou 2 ingressos por R$145

Empresa: Viva+PoA
Reservas: https://www.eventbrite.com.br/e/viva4o-distrito-

tickets-259817429927

https://www.eventbrite.com.br/e/viva4o-distrito-tickets-259817429927
https://www.eventbrite.com.br/e/viva4o-distrito-tickets-259817429927


CERVEJA-
RIAS/ GAS-
TRONOMIA

CAMINHOS DA CEVA
Acesso a dois (2) Bares Cervejeiros;
Visita Guiada contextualização, produção e degustação 
em ambas as cervejarias;
Harmonização de um (1) Half Pint de chopp por pessoa 
+ um (1) petisco especialidade da casa em cada 
cervejaria.

Dias: sexta-feira e sábado
Duração aproximada: 3h

Opções de início: 19h
Valores: R$156 por pessoa

Empresa: Orgatur e SigaTurismo
Reservas: https://www.barcocisnebranco.com.br/

outros-passeios/60-caminhos-da-ceva.html

https://www.barcocisnebranco.com.br/outros-passeios/60-caminhos-da-ceva.html 
https://www.barcocisnebranco.com.br/outros-passeios/60-caminhos-da-ceva.html 


CERVEJA-
RIAS/ GAS-
TRONOMIA

VIVA+BARES: PUB CRAWL

Tour de bares no 4º Distrito com games divertidos 
e muita bebida! São quatro bares na região do 4º 
Distrito de Porto Alegre na mesma noite. O grupo 
fica, em média, uma hora em cada local. Para ajudar 
a fazer novas amizades e dar boas risadas, eles 
preparam “drink games” divertidos para deixar a 
noite ainda mais animada. Em cada um dos espaços 
tu terás acesso livre e receberás um drink especial 
da casa, ou seja, serão quatro drinks na noite.

Dias: 2ª sexta-feira de cada mês
Horário: das 19h às 23h

Trajeto: 3 km a pé e com transporte especial surpresa
Itens inclusos: 4 drinks cortesias + entrada free nos locais 

visitados + Drinks games + acompanhamento de Guia
Valor: R$110 por pessoa

Este tour é uma parceria com empreendedores
do 4º Distrito e QuartoPOA.

Empresa: Viva+PoA
Reservas: https://www.eventbrite.com.br/e/vivabares-

tickets-260458798277

https://www.eventbrite.com.br/e/vivabares-tickets-260458798277  
https://www.eventbrite.com.br/e/vivabares-tickets-260458798277  


CERVEJA-
RIAS/ GAS-
TRONOMIA

ASSADO PARRILLA GAUCHA Y 
CERVEZA
Neste roteiro a empresa irá te apresentar um lugar tipicamente 
porto-alegrense, aquele que só um morador poderia te 
levar, sabe? Lá você vai experimentar a Parrilla Gaúcha 
acompanhada por Cerveja, (refrigerante ou suco) e ainda terá 
uma breve explanação sobre origens, cortes e tradição.

Inclui:

Dias: quinta e sexta
Horários: 19h

Duração aproximada: 2h
Máximo de pagantes por reserva: 10 pagantes 

Valores: R$156 por pessoa
Após a compra: Você receberá um email com o descritivo e 

endereço da experiência, com todos os detalhes necessários 
para usufruir da sua reserva.

Empresa: Orgatur/SIGA
Reservas: https://www.barcocisnebranco.com.br/outros-

passeios/61-assado-parrilla-gaucha-y-cerveja.html

• Uma (1) Porção de Batata Baby 
Assada - 350g
• Um (1) Matambrito A la Pizza;
• Um (1) Pudim;
• Um (1) Pint de Cerveja Pilsen

• Breve explanação sobre 
origens, cortes e tradição do 
assado gaúcho;
• Acesso garantido ao 
estabelecimento sem cobrança 
de couvert/ingresso.

https://www.barcocisnebranco.com.br/outros-passeios/61-assado-parrilla-gaucha-y-cerveja.html
https://www.barcocisnebranco.com.br/outros-passeios/61-assado-parrilla-gaucha-y-cerveja.html


CERVEJA-
RIAS/ GAS-
TRONOMIA

CHURRASCO GAÚCHO COM 
APRESENTAÇÃO TÍPICA - 
CHURRASCARIA CTG 35

Ambiente típico de um verdadeiro Centro de Tradições 
Gaúchas.  
Inclui: Espeto corrido com 15 variedades de carnes;
Buffet de comidas campeiras com 14 variedades;
Buffet de saladas com 20 variedades e  Sobremesas caseiras; 
Apresentação de dança típica gaúcha.

Dias: de terça a sábado, às 20h, e domingo às 12h
Duração aproximada: 2h30

Valor: R$ 124 
 

OBS: Não inclui transporte



FUTE-
BOL

ARENA DO GRÊMIO TOUR COM MUSEU 
DO GRÊMIO

O Arena do Grêmio Tour é um serviço com duração 
de aproximadamente 120 minutos que tem como 
principal objetivo oferecer ao torcedor gremista e 
a todos visitante uma experiência única conhecer 
algum dos principais setores da casa do Tricolor: 
Cadeiras Gold, Auditório (Sala de Coletivas de 
Imprensa), Vestiário, Zona Mista, Túnel de Acesso 
ao Gramado, Banco de Reservas e Beira do Campo.

Dias: de segunda a domingo
Opções de Horários: 10h / 14h

 Guia bilingüe: português / inglês
Tradução Impressa: espanhol
Acesso até a Beira do Campo

Duração: 2h
Valor: R$ 60

Roteiros especiais: 
https://www.sigaturismo.com.br/sigaportoalegre

https://www.sigaturismo.com.br/sigaportoalegre 


FUTE-
BOL

Dias: de segunda a sábado 
Opções de horários: 10h30, 14h, 15h, 16h e 17h

Duração: 1h 
Entrada no Museu: R$20 

Tour: R$50 
Reservas: https://internacional.com.br/servicos/museu 

Consulte roteiros especiais com:
https://www.sigaturismo.com.br/sigaportoalegre

VISITA COLORADA- ESTÁDIO BEIRA RIO

O tour Visita Colorada no Estádio Beira Rio ocorre no 
Museu do Sport Club Internacional conta a trajetória do 
futebol no Inter.   
O percurso da exposição no museu contempla momentos 
importantes da história colorada, onde o visitante é 
apresentado aos estádios da Chácara, Eucaliptos e 
Beira-Rio, e aos troféus conquistados no Tricampeonato 
Brasileiro, Octa Gaúcho, Bicampeonato da Libertadores 
da América e Mundial de Clubes. Já o tour contempla 
Museu do Inter, sala de conferência, vestiário visitante, 
túnel de acesso e beira do gramado do Estádio Beira-Rio.

https://internacional.com.br/servicos/museu 
https://www.sigaturismo.com.br/sigaportoalegre


TURIS-
MO NÁU-
TICO

NAVEGANDO PELO GUAÍBA
Passeio com uma hora de duração, que percorre as 
principais ilhas do Guaíba, saindo do Cais do Porto. 
Além de turístico, tem um enfoque cultural, com 
locução que ilustra seu itinerário, contando um pouco 
da história de Porto Alegre. Possui restaurante a bordo 
com diversas opções de petiscos e bebidas.

Horário de saída: 10h30*, 15h e 16h30*
*mínimo 20 pagantes para confirmação da saída

Duração da Navegação: 1 hora 
Local de Embarque: Cais do Porto, Armazém B3

(Av. Mauá, 1050)
Valor: Inteira: R$45;

Crianças de 6 a 15 anos, estudantes, professores e 
pessoas a partir de 60 anos: R$ 22,50

Empresa: Cisne Branco – Orgatur
Reservas: https://www.barcocisnebranco.com.br/

https://www.barcocisnebranco.com.br/


TURIS-
MO NÁU-
TICO

HAPPY HOUR (PÔR DO SOL)
Passeio no barco Cisne Branco, com uma hora e 
meia de duração, em direção à zona sul da cidade, ao 
som de boa música e com tempo bom, a experiência 
do maravilhoso pôr do sol no Guaíba.
Nas sextas com Chorinho a bordo (ao vivo). Possui 
restaurante a bordo com diversas opções de 
petiscos, jantar e bebidas.

Duração da Navegação: 1 hora e meia
Saída: 16h30 (de abril a setembro)

e 18h (de outubro a março
Local de Embarque: Cais do Porto, Armazém B3

(Av. Mauá, 1050) Barco Cisne Branco

Valor: R$ 50
Empresa: Cisne Branco – Orgatur

Reservas: https://www.barcocisnebranco.com.br/

https://www.barcocisnebranco.com.br/


TURIS-
MO NÁU-
TICO

ILHAS DO DELTA DO JACUÍ
Passeio tradicional, saindo da Usina do Gasômetro e 
passando por cerca de sete ilhas do Delta do Jacuí. É 
possível conhecer pontos históricos, o canal da conga, 
vegetação e aves da região, além de passar pelas 
populações ribeirinhas, pela ponte do Rio Jacuí, por 
marinas, entre outros. Na volta, temos uma das vistas 
mais bonitas do Cais do Porto, da orla da cidade e da ponte 
móvel. O passeio conta com locução apresentando os 
locais que visualizamos ao longo da navegação.
O barco possui serviço de bar com bebidas e petiscos 
que não estão inclusos no valor do ingresso possuem 
pagamento de acordo com o consumo.

Duração: 1h30
Horários de inverno - abril a setembro:

segunda a sexta-feira às 10h30, 15h e 17h. 
sábados, domingos e feriados, saídas das

10h30 às 17h30, de hora em hora
Horários de verão -  de outubro a março:

segunda a sexta-feira às 10h30, 15h, 17h e 18h30 
sábados, domingos e feriados as saídas ocorrem 

das 10h30 às 18h30, de hora em hora.
Local de Embarque: atracadouro Nico Fagundes 

(Usina do Gasômetro)
Valor: inteira R$ 40,  meia R$ 20

Empresa: Porto Alegre 10 e Noiva do Cai
Reservas: www.barcoportoalegre10.com.br

http://www.barcoportoalegre10.com.br 


TURIS-
MO NÁU-
TICO

PONTES DO GUAÍBA HAPPY HOUR COM 
MÚSICA AO VIVO 

O passeio acontece aos sábados e domingos  às 17h30, 

com uma hora e meia de duração e sempre com uma 

atração musical. Durante o percurso em direção 

a Ponte Móvel do Guaíba é possível avistar o Cais 

Embarcadero, Cais Navegantes, Mauá e Marcílio Dias, 

as 3 pontes e parte da Orla revitalizada. E ao final do 

passeio a possibilidade de um pôr do sol sem igual.

Dias: sábados  a domingo
Horários: 17h30

Duração: 1 hora e meia
Local de Embarque: atracadouro Nico Fagundes 

(Usina do Gasometro)
Valor: inteira: R$ 40,  meia R$ 20

Empresa: Porto Alegre 10 e Noiva do Caí
Reservas: 

www.barcoportoalegre10.com.br
e 

https://barconoivadocai.com.br/

http://www.barcoportoalegre10.com.br 
https://barconoivadocai.com.br/ 


TURIS-
MO NÁU-
TICO

NAVEGAÇÃO SENTIDO SUL 

Passeio de contemplação, proporciona uma visão 
diferente do pôr do sol no Guaíba na ida, no sentido sul, 
chegando à Fundação Iberê Camargo e ao Pontal do 
Estaleiro. No trajeto de volta, em direção à Usina do 
Gasômetro é possível admirar as luzes da cidade ao 
anoitecer.

Dias: segunda a sexta-feira é necessário o mínimo 
de 15 pagantes para viabilizar a saída.

Horários: 18h30
Consultar via whats (51) 31092312 se há quorum.

Duração: 1h
Local de Embarque: atracadouro Nico Fagundes 

(Usina do Gasômetro)
Valor: inteira: R$ 40,  meia R$ 20

Empresa: Porto Alegre 10
Reservas: www.barcoportoalegre10.com.br

http://www.barcoportoalegre10.com.br 


TURIS-
MO NÁU-
TICO

PASSEIO DE BARCO E ALMOÇO NA ILHA 
DA PINTADA
Opção passeio para almoço do famoso peixe na 
taquara da colônia de pescadores Z5 na Ilha da Pintada.

Dias: domingo  
Local de saída: atracadouro da Usina do Gasômetro

Av. Presidente João Goulart, 551 - Porto Alegre/ RS
Duração: 3 horas

Horário:saída 11h30
Valores: R$40 adulto;

Infantil (de 06 a 15 anos) R$20, crianças até 05 anos não 
pagam. Desconto de 50% para estudantes e sênior

(acima de 60 anos, mediante documento de comprovação);
Tarifário almoço (pago direto no restaurante):

R$40 adulto. Crianças até 05 anos não pagam.
Empresas: Barco Noiva do Caí e Porto Alegre 10

Reservas: https://barconoivadocai.com.br/
www.barcoportoalegre10.com.br

Maiores informações:                (51) 31080610  e   (51) 31092312                  

https://barconoivadocai.com.br/
http://www.barcoportoalegre10.com.br 
https://wa.me/555131080610
https://wa.me/555131092312


TURIS-
MO NÁU-
TICO

VEM VELEJAR TCHÊ

Iniciativa de passeios náuticos com saídas no 
Cais Embarcadero. Um novo olhar com uma nova 
perspectiva.
A reserva é muito fácil, basta agendar pelo 
WhatsApp ou na hora no local, localizado ao lado 
do pórtico da Stella Artois, no Cais Embarcadero, 
ficam as rampas de acesso de embarque e 
desembarque.

Duração: de 30 min até 8 horas, ou até mesmo pernoite.
Diversas experiências gastronômicas podem ser 

incluídas  no passeio. 
Informações e reservas: 

https://www.vemvelejartche.com/

https://www.vemvelejartche.com/


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas: https://linktr.ee/sitiocantorural

CAFÉ NA CASA DA VOVÓ

O Sítio Canto Rural oferece um delicioso café ao estilo 
rural aos finais de semana e feriados, a partir das 15h 
para os visitantes, que também podem fazer uma visita 
guiada ao Sítio, interagindo com os animais e conhecendo 
a trilha. As crianças podem andar no pônei e brincar, 
resgatando as brincadeiras do tempo da vovó.

https://linktr.ee/sitiocantorural


TURIS-
MO RU-
RAL

Horários: sábados, domingos e feriados,
das 14h às 18h, mediante agendamento;

Ingressos: R$25 por pessoa, crianças
de dois a dez anos pagam R$20;

Cesta de Piquenique: R$72, serve bem
duas pessoas.

Você entra em contato por telefone ou por 
whatsapp, encomenda sua cesta de piquenique 
e solicita a quantidade de ingressos necessários 

para sua família ou grupo!
Reservas: https://www.sitiodomato.com/

PIQUENIQUE NO SÍTIO DO MATO

Vem aproveitar o piquenique no Sítio e explorar vivências rurais!
Voltado para visitação escolar, o Sítio do Mato desenvolve 
atividades pedagógicas com o objetivo de proporcionar 
experiências rurais a quem vive distante dessa realidade. 
Não só recebemos escolas e grupos pré-agendados para 
realizar atividades de acordo com o que é estudado em sala de 
aula, como também preparamos viagens de estudos. 
Para o público em geral, o Sítio está aberto para visitação.

https://www.sitiodomato.com/


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas: https://www.cabanhalapaloma.com.br/

CABANHA LA PALOMA

Venha recarregar suas energias, apreciando as belas paisagens 
rurais. 
Buscamos trazer momentos especiais a toda à família. 
Com opções de Locação e passeios a cavalos, aulas de 
montaria, piquenique, locação para filmagens, casamentos, 
aniversários e roteiros para grupos, delicioso café colonial, 
almoço, jantar são oferecidos mediante reserva antecipada.

https://www.cabanhalapaloma.com.br/ 


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas: http://caminhosrurais.com.br/granja-lia/

GRANJA LIA

Desde 1906, a propriedade desenvolve atividades como 
pecuária e agricultura. 
Atualmente voltada para o turismo rural, oferece 
gastronomia, trilhas, espaço para futebol, vôlei, açude para 
esportes náuticos (canoagem e remo), pesca recreativa e 
observação da fauna e flora nativas. 
Além desses atrativos, também desenvolve atividade 
agrícola orgânica, agrofloresta, hortigranjeiros, pomar de 
frutíferas e piscicultura.

http://caminhosrurais.com.br/granja-lia/


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas:
http://caminhosrurais.com.br/haras-cambara/

HARAS CAMBARÁ

O Centro de Eventos Haras Cambará é um empreendimento 
rural sustentável. As instalações de um antigo haras de 
cavalos, foram remodeladas de transformadas em uma 
autêntica casa de fazenda, hoje voltada ao turismo rural e de 
eventos.
Oferece estrutura completa para cursos e eventos 
empresariais como festas de casamento, formatura, 
aniversários e comemorações. Capacidade para 150 
pessoas.

http://caminhosrurais.com.br/haras-cambara/ 


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas:
http://caminhosrurais.com.br/cabanha-costa-do-cerro/

CABANHA COSTA DO CERRO

Além de hospedar cavalos de terceiros, estabulados, 
proporciona a seus proprietários a interação com uma 
natureza exuberante, onde possui uma RPPN, certificada 
pelo IBAMA. Com todos os efeitos inerentes a uma reserva 
particular.
Atividades desenvolvidas: Convívio com animais 
domésticos, além de ovelhas, terneiros, cavalos e aves 
silvestres. Para passeios contemplativos, trilhas ou aluguel 
de cavalos, locação de espaço para books e propagandas, 
basta agendar.

http://caminhosrurais.com.br/cabanha-costa-do-cerro/


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas:
http://caminhosrurais.com.br/sitio-santa-fe/

SÍTIO SANTA FÉ

A premissa dessa propriedade rural é “A proteção do solo, da 
água e da biodiversidade do sítio, assim como o bem estar dos 
seus animais e da fauna e flora que compõe naturalmente a 
sua propriedade.” 
Área verde de 4,3 hectares, com açudes, galpão crioulo, 
horta e pomares ecológicos, plantio de feijão, aipim, batata 
doce, crias de galinhas e patos, vaca leiteira com produção 
de laticínios. Atividades desenvolvidas: Espaço para 
eventos, cursos, reuniões, atendimento a escolas e grupos.

http://caminhosrurais.com.br/sitio-santa-fe/


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas:
https://caminhosrurais.com.br/serra-da-extrema/

SERRA DA EXTREMA

José Eschiletti é um herdeiro Italiano que planta 
e colhe em porto alegre por amor profundo ao 
bem estar de todos. Atividades desenvolvidas: 
Trilhas em meio à mata nativa; Açudes para banho; 
Identificação de PANCs e árvores nativas; Turismo 
contemplativo.

https://caminhosrurais.com.br/serra-da-extrema/ 


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas:
 http://caminhosrurais.com.br/granja-santantonio/

GRANJA SANTANTONIO

Um ambiente onde a conservação é o pilar fundamental 
da produção de hortaliças e frutíferas, através do 
manejo agroecológico. Uma ampla área onde os 
proprietários mantém a harmonia entre produção de 
alimentos, animais e preservação da história familiar. 
Atividades desenvolvidas: trabalho pedagógico 
que inclui o aprendizado em tipos de solos, tipos de 
irrigação, mudas de hortaliças e manejo do plantio.
O turista tem a oportunidade de conhecer o histórico 
familiar que envolve várias gerações.
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http://caminhosrurais.com.br/granja-santantonio/


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas:
 http://caminhosrurais.com.br/sitio-capororoca/

SÍTIO CAPOROROCA

O Sítio Capororoca oferece oficinas de culinária com 
ingredientes colhidos na horta do sítio. Convênio com 
a UFRGS e outras instituições de ensino. Também há 
trilha para passeio. O visitante recebe orientações 
na área ambiental sobre sistemas de plantios, dicas, 
cuidados com as plantas e valorização das plantas 
alimentícias não convencionais. Há espaço para a 
realização de pequenos eventos, cursos, oficinas, 
encontros e reuniões.
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 http://caminhosrurais.com.br/sitio-capororoca/


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas:
http://caminhosrurais.com.br/sitio-dom-guilherme/

SÍTIO DOM GUILHERME

Através do Turismo Pedagógico planejado, são 
oferecidas atividades e programas de aprendizagem 
para séries iniciais, com prática de cultivo de plantas, 
hortaliças, estudo sobre as águas e conservação do 
meio ambiente. Também oferecem aquele lanche 
saboroso aos visitantes e produtos caseiros para 
venda no local.
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http://caminhosrurais.com.br/sitio-dom-guilherme/


TURIS-
MO RU-
RAL

Reservas:
http://caminhosrurais.com.br/fazendinha/

FAZENDINHA

A Fazendinha faz parte do projeto cultural Turismo 
de Galpão Campeiro o Ano Inteiro que visa incentivar, 
divulgar, demonstrar o desenvolvimento das 
potencialidades culturais/criativas do nosso povo no 
intuito da valorização e preservação dos aspectos 
culturais do nosso estado. 
As atividades e ações culturais desenvolvidas são 
voltadas para o incentivo da diversidade artística, 
do desenvolvimento de novos talentos, troca e 
multiplicação de saberes, interação através do processo 
cultural da tradição gaúcha.
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http://caminhosrurais.com.br/fazendinha/


Material produzido em outubro de 2022. Preços sujeitos a alterações.


