
PARADORCAMBARADOSUL



E X P E D I T I O N

Acrescente uma pitada de aventura a
sua estada!

Escolha as atividades de lazer que 
mais combinam com você e sua 
família, e deixe que a gente cuida de 
todo resto!

Queremos trazer momentos ainda mais 
incríveis para a sua hospedagem.

Desconecte-se e aproveite o melhor da 
Natureza em torno do Parador.  



Atenção
Atividades ao ar livre promovem o contato com a 

natureza e são super recomendados para diminuir o 

stress a ansiedade. Faz bem e a gente adora!Porém, 

é importante que esteja consciente que qualquer 

atividade junto a natureza oferece riscos de difer-

entes proporções, como: quedas, colisões, esco-

riações, picadas de animais e até mal estar, quando 

feito de forma errada e sem a devida hidratação. 

Para sua segurança, aconselhamos fazer todas as 

atividades acompanhado de um guia local.Pessoas 

com histórico médico, gestantes, idosos e menores 

requerem atenção redobrada e não devem fazer 

atividade sem acompanhamento de um profissional. 





Duração: Em média 1h30min de passeio.
Inclui: Transporte em quadriciclo com condutor
e equipamentos de segurança. 

Chegou novamente a época dos cogumelos 
aparecerem na palhada dos Pinus, e com eles, a 
abertura da safra dos Porcinis nos Campos de Cima 
da Serra! A caçada é feita com quadricilo, o que 
deixa a experiência ainda mais emocionante. 
Embarque nessa atividade e descubra mais 
curiosidades sobre esse incrível fungo, que veio de 
“carona” ao Brasil junto às raízes de árvores 
exóticas trazidas da Europa e América do Norte.

COGUMELOS
Caçada aos

R$ 510,00 (Caçada Quadriciclo individual)
R$ 850,00 (Caçada em Quadriciclo duplo) * E
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R$480,00 por pessoa

Com toda a tranquilidade da região e cenários
deslumbrantes, nada mais agradável que uma relaxante
cavalgada, imersa na natureza. O incrível pôr do sol pode
ser observado do ponto mais alto da fazenda.
O experiência se completa  com um fogo de chão que
recebe os convidados para um delicioso e inesquecível.
piquenique enquanto o sol se põe por trás das Campos de
Cima de Serra.      

Cavalgada
AO por do sol

Duração: 2 horas de passeio.
Inclui: Kit com queijos e embutidos regionais, frutas
da estação, mix de nuts e frutas secas, 1 garrafa de
vinho ou espumante, água sem gás. Equipamento de
segurança e acompanhamento de guia.   





Duração: 1 hora e meia de passeio.
Inclui: Equipamento de segurança e 
acompanhamento de guia. 

R$ 250,00 por pessoa

A prática de cavalgar é considerada um
patrimônio histórico cultural em memória aos
tropeiros que faziam desta atividade sua
profissão. Andar a cavalo é um dos mais fortes
movimentos de preservação da cultura gaúcha.    

O passeio percorre os campos da fazenda
Camarinhas, passando por bosques de mata
nativa para contemplação da vasta fauna e flora
da região.   

Cavalgada

*Crianças acompanhadas dos pais no mesmo cavalo são isentas,
até os seis anos . 





Cavalgada
Lua cheia

Duração: 1h30min de passeio.
Inclui: Equipamento de segurança e 
acompanhamento de guia.
Valor: R$ 250,00 

Cavalgar a noite tem o seu encanto, 
especialmente em noites claras com lua cheia. 
A luz do luar nos Campos de Cima da Serra 
trazem ao passeio uma sensação de relaxamento 
e carrega consigo uma energia única! 
Este cenário exuberante deixa sua hospedagem 
ainda mais completa e com certeza ficará para 
sempre na memória.
É um passeio que une você e o cavalo, de instinto 
e confiança. Mas todos os animais estão muito 
acostumados com a trilha a ser seguida. 
Com sorte, além da imersão a natureza, será a 
oportunidade de conhecer a fauna local, com 
animais nativos de hábitos noturnos. Um passeio 
imperdível que ocorre apenas 3 vezes ao mês, nas 
noites de lua cheia.





pÔr-do-sol
Quadriciclo ao

Duração: 1 hora e meia de passeio, saída às 17h do hotel.
Inclui: Kit com queijos e embutidos regionais, frutas 
da estação, mix de nuts e frutas secas, 1/2 garrafa de 
vinho ou espumante, água sem gás. Equipamento de 
segurança e acompanhamento de guia.

Preço
Quadriciclo
Duplo: 
R$ 1.100,00
(2 pessoas no
 mesmo
quadriciclo)

Preço
Quadriciclo 
Individual:
R$ 810,00 
 



Preço Quadriciclo
Individual: R$290,00

Preço Quadriciclo
Duplo: R$390,00
(2 pessoas no mesmo
quadriciclo) 

QUADrICICLO
Passeio de

Duração: 1 hora de passeio. 
Inclui: Mini aula e equipamento de segurança,
condutor acompanha na trilha em outro quadriciclo. 

Uma atividade que pode ser realizada com sol
ou chuva. Nada melhor que uma pitada a mais
de aventura em seu passeio para deixar ainda
mais desafiador. Diversão garantida!   





AO AMAnhecer
Passeio de balão

Duração: De 4h à 5h.  Tempo de vôo: 40 min a 1h.
Inclui: Transporte ida e volta do Parador, lanche e águas.

Um das experiências mais incríveis e mágicas da 
região. Com um visual de tirar o fôlego, o vôo 
contempla uma vista de 360º que vão desdeos enormes 
paredões que formam os canyons até a planície 
litorânea do RS e SC.Os vôos partem da cidade da 
Praia Grande, localizada no parte de baixo da Serra, 
distante 30km do Parador. A saída acontece as 4h30 
do Parador, com retorno às 8h30, ainda a tempo de 
desfrutar o café da manhã do hotel.



AO AMAnhecer
Passeio de balão

*Recomendamos para crianças protetor de ouvido.

ADICIONAIS PASSEIOS INFANTIL:

Coletivo
(8 a 24 pessoas) 

07 a 10 anos

R$ 937,00

R$ 275,00

R$ 1.144,00

06 a 10 anos

Privativo
(3 a 4 pessoas)
Privativo
(2 pessoas)

Coletivo
(8 a 24 pessoas)
Privativo
(3 a 4 pessoas)
Privativo 2 pessoas
Privativo 1 pessoa

R$1.049,00 por pessoa

R$1.300,00 por pessoa

R$3.325,00

R$2.930,00

VALORES PASSEIO ADULTO:



Ingressos & horários
FORTALEZA        

ITAIMBEZINHO    

RIO DO BOI         (o acesso a trilha somente será possível das 8 às 11hrs) 

8h às 17h de quarta à segunda

8h às 17h de terça à domingo

8h às 17h de terça à domingo

Quais tipos de ingressos serão vendidos e 
quais os valores de cada?*

Formas de pagamento: Dinheiro ou cartão de 
crédito ou débito. (Importante que os usuários tenham 
consigo dinheiro para a compra na bilheteria para caso haja 
problemas de conexão de internet.

Estacionamento: Neste primeiro momento os tickets 
de estacionamento serão comercializados somente na 
bilheteria para usuários B2B e B2C.

• Um dia com acesso a todos os núcleos: R$ 35,00
• Dois dias com acesso a todos os núcleos: R$ 55,00
• Para compra e agendamento da Trilha do Rio do Boi, 
somente guias já cadastrados junto ao ICMbio através da 
nossa plataforma online. R$ 50,00
• Guias credenciados tem acesso liberado aos parques, 
mediante apresentação de documentação. 

Moto: R$5,00
Carro: R$10,00

Vans/Motorhome: R$20,00
Ônibus: R$50,00
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Lembre-se:
Conforme a lei de cada estado, está 

sendo exigida a comprovação de 
vacinação contra a COVID 19.

Aguardamos sua visita com 
segurança e todo conforto.

Para sua comodidade, o 
Sistema Único de Saúde 
está disponibilizando o 
passaporte de Imunização 
digital. Baixe o App 
ConectSUS em seu celular 
e tenha seu certificado na 
palma da mão.

O aplicativo está disponível em sistemas Android e iOS. 
É necessário ter uma conta no portal gov.br, que dá 
acesso a diferentes serviços do governo federal.

Se preferir, pode ser apresentada a carteirinha de 
vacinação física ou papel timbrado da Secretaria 
Municipal de Saúde.





Duração: De 3 a 4 horas de passeio.
Inclui:  Transporte, condutor especializado e 
águas para as trilhas.

R$289,00 por pessoa (venda mínima 2 pessoas)
R$950,00 Privativo Casal, R$145,00 (Infantil 5 a 8 anos)

Localizado no Parque Nacional da Serra Geral, o Fortaleza 
recebeu esse nome devido ao seu terreno, que lembra as 
muralhas de um forte. Em seu ponto mais alto, a mais de 
1.000 metros de altitude, é possível enxergar a cidade de 
Torres, no litoral gaúcho. Com paredões de até 900m de 
altura, o Fortaleza possui varias trilhas e cachoeiras com 
vistas de tirar o fôlego. Saída às 9h retorno previsto 
pra 12h30. Ou às 14h com retorno às 18h.

fortaleza
CAnion





Itaimbezinho
CAnion

Duração: De 3 a 4 horas de passeio.
Inclui: Transporte, condutor especializado e águas 
para as trilhas.

R$199,00 por pessoa (venda mínima 2 pessoas)
R$850,00 Privativo Casal 
R$100,00 Coletivo Infantil (5 a 8 anos) 

Saída às 9h retorno previsto pra 12h30. Ou às 14h
com retorno às 18h. 

Localizado no Parque Nacional de Aparados da Serra, além de 
ser o mais conhecido, o Cânion Itaimbezinho (língua indígena 
significa “Pedra Afiada”) é um lugar de poucas palavras, pois 
não saberia qual se encaixa em sua beleza e energia. As duas 
principais trilhas são a do Vértice, início da fenda com vista 
privilegiada da cascata véu de noivas. E trilha do Cotovelo, 
com a melhor vista dos enormes paredões rochosos que 
levam até o Rio do Boi, já em solo Catarinense.        





rio do boi
trilha do

Duração: 9 horas de atividades.
Inclui: transporte 4x4, condutor credenciado, lanche 
reforçado para passar o dia na trilha e equipamento de 
proteção, 2 águas, 2 sanduíches, 2 frutas (banana e 
maçã), biscoitos, mix de nuts por pessoa.
Nível da trilha: Difícil. Uma caminhada de 8 horas 
em terreno acidentado com varias travessias por 
dentro do rio subindo e descendo pedras.                       

R$ 500,00 por pessoa (venda mínima 2 pessoas)  ou 
R$1.600 privativo casal. 

Certamente é uma das trilhas de ecoturismo mais 
singulares e impressionantes do país. A sensação de 
estar entre paredes de até 720m de altura é 
única.Saída às 8h30 e retorno às 18h30. 





das águas
Circuito

Cachoeira dos Venâncios Localizada a 23 km da
cidade, na fazenda da Cachoeira, formada pelo rio
Camisas, rio este que nasce dentro do Parque
Nacional dos Aparados da Serra. A cachoeira possui
uma serie de quedas de água cristalina, cercada pela
exuberante beleza da mata ciliar de araucárias e dos
campos verdes amarelados de Cima da Serra.      

Saída pela manhã às 8h30 ou a tarde 14h.

Duração: De 4 a 5 horas de passeio. 
Inclui: transporte 4x4, condutor credenciado,
um lanche leve com água e frutas para a trilha. 

R$ 375,00 por pessoa (venda mínima 2 pessoas)  ou 
R$ 1.300 privativo casal 
R$ 188,00 (Infantil 5 a 8 anos) Coletivo, 1 pessoa.



VEnâncios
Cachoeira dos

Duração: De 3 a 4 horas de passeio.
Inclui: transporte land rover 4x4, condutor 
especializado e água para a trilha.

R$ R$ 255,00 por pessoa (venda mínima 2 pessoas) ou 
R$850,00 privativo casal.
R$ 128,00 (Infantil 5 a 8 anos) Coletivo, 1 pessoa.

Lugar maravilhoso para dar uma boa caminhada 
nas margens do rio, com magníficas quedas 
onde não cansamos de contemplar. Em dias 
quentes um mergulho ou até mesmo um bom 
livro ou uma cesta de pic nic.
Saída às 9h retorno previsto pra 12h30. Ou às 
14h com retorno às 18h. 





malacara
PISCInAS DO

As piscinas naturais do cânion Malacara fazem
parte do complexo de cânions do Parque Nacional 
da Serra Geral e são acessíveis pela cidade de 
Praia Grande, em Santa Catarina .O banho é 
praticamente obrigatório. As águas geladas 
convidam a um mergulho para relaxar os 
músculos e refrescar o corpo. Saída às 8h30 ou 
às 13h30. 

R$ 375,00 por pessoa (venda mínima 2 pessoas) ou
R$ 1.300,00 privativo casal. 

Duração: 4 a 5 horas de passeio.
Inclui: transporte 4x4, condutor credenciado 
e kit lanche.





AUSEnTES
São josÉ DOS

R$ 650,00 por pessoa (venda mínima 2 pessoas)
R$ 325,00 (Infantil 5 a 8 anos) Coletivo, 1 pessoa.

Duração: Em média 9 horas de passeio.
Inclui: Transporte 4x4 land rover, condutor 
credenciado, deliciosa cesta de pic nic ou almoço. 

Ausentes encanta pela beleza natural e pela 
simplicidade do seu povo. Localizada a 250 
quilometros de Porto Alegre, com acesso um 
pouco precário, vale a pena enfrentar o longo 
trecho de estrada de chão para poder desfrutar 
das belezas escondidas.
Saída 8h30 e retorno previsto para 18h30.





Inclui: Bike de Montanha e Equipamento de 
Segurança.

Que tal uma pedalada para recarregar as 
energias, sentindo, ao vento, a sensação de 
liberdade. Uma das maneiras mais incríveis de 
conhecer os campos de Cima da Serra é 
alugando uma bike e contemplando a paisagem 
natural. Aventura na certa!

bike
mountain

Aluguel de bike: 
R$135,00

• Pedal guiado Canyon Fortaleza: R$ 326 
Os passeios guiados devem ser feito por pelo menos 2 pessoas.



Valor por pessoa: R$ 435,00

Inclui: Bike de Montanha e Equipamento de 
Segurança. Pedalada nível difícil.
Duração: 8 horas, total de pedal é 100km.

O pedal se inicia da cidade de Cambará do Sul, em 
direção a Cachoeira dos Venâncios. Seguimos para 
o Passo do S, realizamos a travessia por cima do rio 
e seguimos em direção ao nosso último ponto do 
passeio, o Passo da Ilha, com paradas de 
contemplação, lanche e descanso em todos os 
atrativos visitados. Logo após, retorno para o centro 
da cidade para finalizar essa incrível experiência.  

Circuito das Águas
mountain BIKE



Estrada do Faxinal, RS 427 | Morro Agudo Cambará do Sul
Rio Grande do Sul | Brasil 


