
   

 

Roteiro de Viagem 

AMETISTA DO SUL - 12/06/21 (UM DIA)  
 
- Embarque pela madrugada e viagem com destino a Ametista do Sul. Chegada no destino e recepção 
do grupo com café da manhã colonial. 
 

- Após café colonial visitação na Igreja São Gabriel, revestida com mais de 40 toneladas de pedras 
preciosas em suas paredes internas e uma pia batismal pesando aproximadamente 500 kg. 
 

- Visitação na Pirâmide Esotérica, local para meditação, possui suas paredes internas revestidas com 
minerais e acreditasse que todas as orações feitas no centro da pirâmide são elevadas direto para as 
divindades e as mesmas são atendidas. 
 

- Visitação na Vinícola Ametista, localizada na maior jazida de pedra ametista do mundo além de ser 
um ambiente único para uma deliciosa degustação de vinhos e suco.  
 

-Visitação na Mina em Atividade, local onde o visitante conhece de perto o trabalho do garimpeiro, 
podendo participar de um processo de explosão. 
 

- Almoço no Restaurante Subterrâneo Belvedere, diferenciado dentro da mina.  
 

- Visitação nas Lojas a Preço de Fábrica, com produtos artesanais, pedras, joias e semi-jóias.  
 

- Visitação ao Centro de Mineralogia, espaço voltado ao estudo dos minerais, 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.  
 

- Passeio de Carretão em uma mina desativada própria para visitação.  
 

- Visitação ao Acervo de Pedras do Ametista Parque Museu, onde estão localizadas mais de 1500 
pedras de raríssima beleza.  
 

- Visitação a Sala de Meteoritos, formados por rocha, material de asteroides e outros corpos 
planetários, sala com dois meteoritos para o visitante conhecer de perto. 
 

 - Visitação a Vinícola Subterrânea, pioneira no envelhecimento de vinhos dentro das galerias.  
 

- Visitação as lojas do Ametista Parque Museu. 
 

- 16h30min Encerramento das atividades e viagem de retorno.  
 

INCLUSO NO PACOTE 
– Transporte em Onibus Leito; 
- Acompanhamento durante todo o percurso;  
- Almoço subterrâneo; 
- Ingressos a todos os pontos visitados; 
- Degustação na Vinícola Ametista; 
 

VALOR DO PACOTE 

R$ 369,00 (Trezentos e sessenta e nove reais) por pessoa. 
À vista 5% de desconto. Parcelado em até 1+2x. 
 

EMBARQUES PRINCIPAIS 
03:30 – ERECHIM  
05:00 – PASSO FUNDO 
 
Obs: A viagem só será realizada com um mínimo de 20 passageiros.  


