PANTUR Turismo
Viagens que encantam pessoas!
Rua 28 de setembro, 179 – Centro
96810-042 Santa Cruz do Sul – RS
WhatsApp: 51 99655-3712 PABX: 51 3715-1682
www.panturturismo.com.br

pantur@panturturismo.com.br
Destino: Santa Cruz do Sul
#descubrasantacruzdosul
Roteiros operados pela Pantur Turismo Receptivo – 51 99655-3712
1)Passeio City Tour em Santa Cruz do Sul
Duração: Dia inteiro
Inclui:
+ Transporte em veículo turismo
+ Degustação de cucas
+ Paradas para fotos e compras de artesanato
+ Almoço (sem bebidas)
+ Seguro viagem
+ Visita à fábrica de Microcervejaria com degustação de cervejas (somente para maiores de 18 anos)
+ Guia Mtur bilíngue(português/espanhol)
+ Visitação aos principais pontos turísticos: Catedral de São João Batista, Parque da Santa Cruz, Parque da Gruta,
Santuário Schoenstatt, Centro de Cultura Jornalista Francisco José Frantz (mediante disponibilidade), Monumento ao
Imigrante Alemão, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Bonecos do Fritz e da Frida, Recanto do Artesão, Túnel
Verde, Distrito Industrial.
Investimento: a partir de R$ 230,00
2)Passeio Walk Tour
Inclui:
Caminhada pela centro da cidade com aproximadamente 2:30 horas de duração, conhecendo os pontos turísticos
como: Monumento ao Imigrante, praça da Prefeitura Municipal, Parque da Oktoberfest, Centro de Cultura (antiga
estação férrea), Igreja Evangélica, Catedral São João Batista, Casa das Artes Regina Simonis, Túnel verde, entre
outros. Oportunidade para compra de artesanato. Guia Mtur.
Ponto de encontro: Praça da Prefeitura Municipal (Palacinho) - R. Borges de Medeiros, 650 - Centro, Santa Cruz do
Sul
Investimento: R$ 25,00 por pessoa
3)Degustação de Cervejas Artesanais
Sabe como escolher uma cerveja artesanal? Qual a minha preferida? O que determina o amargor da cerveja
artesanal? Porque tanta variedade de copos para beber cerveja artesanal?
Se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre as escolas de cervejas artesanais e degustar 3 tipos delas e ainda
ter as perguntas acima respondidas, venha participar conosco. Garantimos que o seu “olhar” sobre as cervejas
artesanais será diferente em sua próxima compra!
Inclui:
Explicação com Sommelier de Cervejas
Abordagem sobre 4 escolas cervejeiras: Alemã, Inglesa, Belga e Americana
Degustação de 3 tipos de cervejas artesanais
Guia Mtur
Duração: aproximadamente 50 minutos
Investimento: R$ 25,00 por pessoa
Importante: Somente para maiores de 18 anos.
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4)Visita a Microcervejaria
Nesta visita veremos como é o processo de fabricação das cervejas artesanais. Quais são os produtos e especiarias
utilizadas? Como é o processo de fermentação e finalização? O que difere o chopp da cerveja? Você também fará a
degustação de uma das cervejas. Guia Mtur.
Duração: aproximadamente 1:30 minutos
Investimento: R$ 25,00 por pessoa
Importante: Somente para maiores de 18 anos.
5)Santa Cruz by Night
Inclui:
1 copo de cerveja artesanal 300ml, acompanhada com algum petisco
Guia Mtur
Neste passeio você terá oportunidade de conhecer como são os Pub´s das noites de Santa Cruz do Sul. A maioria
deles tem a sua própria produção de cerveja artesanal. Cada casa tem seu estilo e que, após conhecer você poderá
voltar naquele que mais gostou!
Duração: aproximadamente 50 minutos em cada casa
visitando 02 Pub´s: R$ 70,00
visitando 03 Pub´s: R$ 88,00
visitando 04 Pub´s: R$ 110,00
Importante: Somente para maiores de 18 anos
Sugestão: antes deste passeio sugerimos incluir o de Degustação de Cervejas Artesanais
6)Santa Cruz Radical
Inclui:
1 atividade: arvorismo
1 atividade: tirolesa
Investimento por pessoa: R$ 40,00
Observação: estas atividades podem ser incluídas nos passeios City Tour, Walk Tour e Bike Tour.
7)Passeio Caminhos da Imigração:
Duração: Passeio de dia inteiro
Inclui:
Transporte em veículo turismo
+ Almoço (sem bebidas)
+ Café da Colônia + Taxas de visitação + Guia Mtur.
Horário: 09:30 – com pick up em ponto combinado
Vamos percorrer os caminhos que os imigrantes alemães fizeram na região quando de sua chegada em dezembro de
1849. Neste passeio você conhecerá uma promessa feita em alto mar, por imigrante, durante uma forte tempestade
a caminho do Brasil e túmulos em pedra grés esculpidos a mão. Encontrará uma bela paisagem percorrendo o divisor
de águas dos vales dos Rios Pardinho e Taquari-Mirim, com presença de vegetação diversificada, florestas nativas e
áreas cultivadas. Além disso, poderá desfrutar de trilhas ecológicas, contato direto com animais como galinhas,
cavalos, vacas..., e toda a natureza majestosa ainda pouco explorada pelo homem. Descobrirá os prazeres da vida do
campo, podendo inclusive tomar banho em rio, e com o Almoço no Sítio 7 Aguas (não inclui bebidas) e, no Café da
Colônia na Pousada Camponesa, deliciar-se com as geleias, pães caseiros e cucas e linguiça (incluso). Opcionalmente
nosso guia oferecerá vôo panorâmico sobre a região e/ou cidade de Santa Cruz do Sul.
Investimento: R$ 213,00 por pessoa para grupo com mínimo 15 participantes.
Investimento: R$ 180,00 por pessoa para grupo com mínimo 30 participantes.
Observação: Consultar valores para/entre 02 a 14 participantes
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8)Passeio Rota Germânica do Rio Pardinho e Sinimbu
Duração: Passeio de dia inteiro
Inclui:
Transporte em veículo Turismo
+ Degustação de Cucas
+ Almoço (sem bebidas)
+ Café da Colônia
+ Taxas de visitação
+ Guia Mtur
+ Guias locais
Horário: 08:30 – com pick up em ponto combinado
Vamos percorrer os caminhos que os imigrantes alemães fizeram nesta região quando de sua chegada em 1852.
Teremos a oportunidade de conhecer os pontos mais impactantes desta epopéia. Com paisagens de tirar o fôlego
entre montanhas e vales, faremos paradas para fotos, veremos lápides escritas em alemão, caminharemos sobre
uma das muitas pontes pênsis da região. Parada para compras de produtos artesanais feitos pelas monjas e de
artesanato e trabalhos manuais na Basteleihaus. Degustação das famosas Cucas, Almoço (não inclui bebidas). A
tarde saboroso Café da Colônia e taxas de visitação inclusas.
Investimento: R$ 213,00 por pessoa para grupo com mínimo 15 participantes.
Investimento: R$ 180,00 por pessoa para grupo com mínimo 30 participantes.
Observação: Consultar valores para/entre 02 a 14 participantes
9)Passeio Sinimbu de Mil Encantos
Duração: Passeio de dia inteiro.
Inclui:
Transporte em veículo turismo
+ Almoço (sem bebidas)
+ Café da Colônia
+Taxas de visitação
+ Guia M tur
+ Degustação de Cucas.
Horário: 09:00 – com pick up em ponto combinado.
Conheceremos o município de Sinimbu. Belas paisagens, natureza. Descubra como é sentir o contato de perto com a
natureza e cultura local.
Investimento: R$ 213,00 por pessoa para grupo com mínimo 15 participantes.
Investimento: R$ 180,00 por pessoa para grupo com mínimo 30 participantes.
Observação: Consultar valores para/entre 02 a 14 participantes

