Passeios
•

•

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. Frequência: diária. Horários de saída: 10h45min, 15h e
16h30min (de Segunda-feira à Domingo). Duração da Navegação: 1...

R$ 35,00

Happy Hour

•

Passeio com uma hora e meia de duração, em direção à zona sul da cidade. Nos meses de Abril à

Setembro, aos sábados, domingos e feriados às 16h30 com música ao vivo. De Outubro à Março, às
18h30, nas sextas, sábados e domingos com música ao vivo. Em caso de mau tempo, a navegação
será rumo as ilhas.

R$ 40,00

Passeio Almoço

•

Com duas horas de duração (das 12h30min às 14h30min), navegação rumo à zona sul da cidade. É
necessário agendamento antecipado. Mínimo 60 pessoas.

R$ 100,00

Tour em Porto Alegre
Duração do Passeio
03:00

Frequência
QUAQUISEXSÁBDOMSEGTER

Destino
Porto Alegre
a partir de

R$ 109,00
DETALHES
Porto Alegre, multicultural por natureza, Um conjunto de múltiplas expressões, de variadas
faces, origens étnicas e religiosas faz de Porto Alegre um raro espaço onde os contrastes
e a diferença são bem acolhidos e sempre bem-vindos. A cidade foi fundada em 1772 por
casais portugueses açorianos. Ao longo dos séculos seguintes, acolheu imigrantes de todo
mundo, em particular alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses e libaneses,
entre católicos, judeus, protestantes e muçulmanos.

Assim é Porto Alegre, multicultural por natureza, terra de grandes escritores, intelectuais,
artistas e políticos que marcaram a história do Brasil. A cidade, que é capaz de produzir e
sediar eventos de grande porte, com expressão nacional e internacional, é também a
capital que projetou do Estado do Rio Grande do Sul para o mundo jogadores de futebol
como Ronaldinho e Pato, campeões olímpicos como Daiane dos Santos e João Derly, e
celebridades como a übermodel Gisele Bündchen.

Portão de entrada de turistas no Estado e a apenas 120 quilômetros da aprazível Serra
Gaúcha, Porto Alegre é um movimentado pólo de serviços e de infraestrutura de qualidade
reconhecidas, base de grandes empresas nacionais e internacionais e um dos principais
destinos de eventos internacionais no Brasil.

Roteiro

Passeio meio turno - manhã (9h às 12h) ou tarde (14h às 17h) Centro histórico, Praça da
Matriz (parada), Margs, Memorial do RS, Santander Cultural, Paço Municipal, Mercado
Público, Parque Farroupilha, Usina do Gasômetro (parada), Orla do Lago Guaíba, Estádio
Beira Rio, Museu Iberê Camargo, Estádio Arena- Grêmio, Parcão. Neste passeio podemos
ter ideia da parte geográfica da Cidade e conhecer um pouco de sua história.

Incluso

● Transporte padrão turismo (carro, van ou micro ônibus);
● Guia acompanhante (grupos acima de 06 pessoas).

Não incluso

● Despesas pessoais;
● Ingressos;
● Refeições e outras itens não descritos como incluso.

Investimento

● Valor por pessoa: R$ 109,00

● Promoção para grupos ou passeios privativos: Consultar.

Obs: Passeio realizado com no mínimo 02 pessoas.

Sugestões de atividades

● Caminhos Rurais de Porto Alegre;
● Passeio de barco pelo Guaíba;
● Santuário Nossa Senhora Madre de Deus;
● Rua Gonçalo de Carvalho – A mais linda do Mundo;
● Museu de Ciência e Tecnologia da Pucrs;
● Jantar típico com churrasco e show de danças;
● Compras Mercado Público;
● Zona sul e Ipanema.

Consulte sobre o City tour de 06 hs ou Noturno.

