
CONHEÇA OS ATRATIVOS
TURÍSTICOS DE 13 MUNICÍPIOS

DE ORIGEM GERMÂNICA 

DICAS DE HOSPEDAGEM
E CALENDÁRIO DE

EVENTOS NA REGIÃO

ORGANIZE SUA VIAGEM
A PARTIR DE QUATRO

ROTEIROS TEMÁTICOS

Vale Germânico
G U I A  D E  V I A G E M



GUIA DE VIAGEM DO VALE GERMÂNICO 2

Um vale
de histórias
e boas surpresas

Editorial

Rotas Caminhos da
Contemplação

Caminhos das
Cervejarias Artesanais



GUIA DE VIAGEM DO VALE GERMÂNICO 3

Concepção editorial
Way Content Agência de Comunicação

Coordenação do projeto
Anelise Zanoni e Deivid Schu

Jornalista responsável
Anelise Zanoni, MTB 9816

Edição de Textos
Rosane Tremea

Textos
Anelise Zanoni e Ândrea Miritz Machado

Projeto gráfico e diagramação
Veranno Comunicação

Capa
Acervo PMNH - Prefeitura Municipal de 
Novo Hamburgo

Fotos
Way Content e Bolha Conteúdo

Este é um projeto da agência Way 
Content elaborado para o Vale 
Germânico. O guia foi finalizado com 
informações atualizadas até 15/10/2022.

Way Content
Projetos de comunicação para as áreas 
de turismo, gastronomia e lifestyle.

Entre em contato:
ane@waycontent.com

EXPEDIENTE

Editorial

Há quase 200 anos, 
dezenas de famílias 
deixaram a Alema-
nha e desembar-

caram no Rio Grande do Sul 
em busca de esperança e de 
uma vida nova. Encontraram 
no local onde hoje é São 
Leopoldo uma terra próspe-
ra, na qual poderiam realizar 
sonhos em uma paisagem 
que lembrava um pouco o 
território europeu.

Os séculos que nos separam 
da chegada dos primeiros 
imigrantes alemães no Brasil 
têm como herança a cultura, 
a gastronomia e muitos cos-
tumes, que podem ser revisi-
tados com constância no Vale 
Germânico, região que abran-
ge 14 municípios gaúchos.

Muito próximo à Capital, 
Porto Alegre, o Vale Germâ-
nico é um resgate da nossa 
própria história.

Para celebrar esse legado e 
compartilhá-lo, entregamos 
a você este guia especial. Ao 
percorrer as 52 páginas, 
você encontrará dicas e 
sugestões de passeios em 
13 municípios que fazem 
parte da Associação dos 
Municípios do Vale do Rio 
do Sinos (Amvars, entidade 
gestora da região turística). 
São eles: Araricá, Campo 
Bom, Dois Irmãos, Estância 
Velha, Lindolfo Collor, Mor-
ro Reuter, Novo Hamburgo, 
Nova Hartz, Presidente Lu-
cena, Sapiranga, São Leo-
poldo, São José do Hortên-
cio e Santa Maria do Herval.

Além do descritivo de ativi-
dades turísticas que podem 
ser realizadas, há sugestões 
de gastronomia e hotelaria. 
Em algumas indicações você 
encontrará ícones que re-
lembram importantes rotas.

Com este conteúdo precio-
so, fazemos o convite para 
que suas próximas viagens 
sejam deliciosas descober-
tas pelo Vale Germânico.

Boa viagem!

Anelise Zanoni
Coordenadora do guia 

https://www.instagram.com/waycontent/
http://agenciaveranno.com.br
https://www.instagram.com/travelterapia/
mailto:ane%40waycontent.com?subject=
https://www.instagram.com/travelterapia
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O Vale Germânico é úni-
co no Rio Grande do Sul. 
Repleta de vida, a região 
turística carrega consigo 

uma singularidade que se mistura a 
grandes cidades, como São Leopol-
do e Novo Hamburgo, e também a 
alguns dos menores e mais bucóli-
cos municípios gaúchos.
 
Essa região, berço da colonização 
alemã no Estado, iniciou em 1824. 
Começa em São Leopoldo, a cerca 
de 35 minutos da capital do Esta-
do via BR-116, uma das principais 
rodovias do Rio Grande do Sul. É 
muito fácil deslocar-se entre as 
cidades desse circuito, já que a 

maioria das estradas é asfaltada. 
Uma das principais características 
– e pontos positivos – da região é 
a possibilidade de percorrê-la em 
um dia ou final de semana, a partir 
da Capital.
 
Além das já citadas arte, cultura e 
história, se você pensou em dedi-
car-se ao turismo mais contempla-
tivo, priorizando a espiritualidade, 
pode encontrá-lo pelo caminho. É 
que entre os atrativos do Vale Ger-
mânico estão igrejas católicas e 
evangélicas como a Comunidade 
Evangélica Luterana Sião, em Ara-
ricá, e a Catedral Basílica São Luiz 
Gonzaga, em Novo Hamburgo. Há, 

O Básico do
Vale Germânico

Santa Maria do Herval 

É nesta região próxima 
a Porto Alegre (RS) 
que você encontrará 
natureza e paisagens 
deslumbrantes, história 
e cultura, arquitetura 
com traços do início da 
imigração alemã ao lado 
de construções modernas, 
arte e gastronomia 
que mescla a herança 
germânica e o melhor da 
culinária gaúcha.
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inclusive, um roteiro especial apenas para 
conhecer templos e santuários: Caminhos 
da Contemplação conta, por meio da reli-
gião, a história da colonização alemã e valo-
riza a espiritualidade, independentemente 
de credo. Sem contar, é claro, os aspectos 
arquitetônicos dessas construções históri-
cas, algumas centenárias.
 
É preciso lembrar também que a região é 
pródiga em festas, mais um legado da cul-
tura germânica, que esparramou tradições 
como o Kerb  – evento que celebra a cultura 
alemã, em geral em torno de uma igreja ou 
comunidade – e as cervejarias.
 
Um roteiro interessante para se fazer no Vale 
Germânico  tem o sugestivo nome de Cami-
nhos das Cervejarias Artesanais, fenôme-
no que faz sucesso no Rio Grande do Sul.
 
Algumas cervejarias interessantes para se 
conhecer são Fat Bull, em Novo Hamburgo, 
também proprietária do Rancho Fat Bull, em 
Ivoti, a Leoner Hof, em Sapiranga, e a Oripa-
cha, em Morro Reuter. Junto, é claro, vem a 
culinária típica, com cafés coloniais, fartos al-
moços com pratos como o popular chucrute 
e o tradicional eisbein e ainda uma variedade 
de doces e salgados, além de produtos colo-
niais como linguiças, cucas, queijos, schmier 
e o pão de laranja, prato típico declarado pa-
trimônio cultural imaterial de Campo Bom.
 
Mas se o seu interesse for a (re)conexão 
com a natureza ou os esportes radicais, 
nem pense em sair da rota: por aqui você 
terá sempre um destino para satisfazê-lo.
A região turística Vale Germânico é um con-
vite à diversidade, hospitalidade e a sur-

preendentes experiências. Sua gestão é de competência da As-
sociação dos Municípios do Vale do Rio do Sinos (Amvars), que 
engloba 13 cidades, todas contempladas neste guia. São elas: 
Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Lindolfo 
Collor, Morro Reuter, Novo Hamburgo, Nova Hartz, Presiden-
te Lucena, Sapiranga, São Leopoldo, São José do Hortêncio e 
Santa Maria do Herval.

Praça de Lindolfo Collor
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O que visitar
Pórtico das Azaleias
Com arquitetura típica germânica, 
lembra casas no estilo enxaimel e 
leva a um caminho iluminado, com 
árvores e flores, dando acesso à 
área urbana.

Largo das Azaleias
Centro de eventos a céu aberto, 
abriga algumas secretarias, conta 
com áreas de esporte e lazer e é 
palco da principal festa do municí-
pio: a Festa das Azaleias.
 
Comunidade Evangélica
de Confissão Luterana
Fundada em 1888, hoje conta 
com 264 membros. Man-
tém cultos quinzenais, 
atividades com 
grupo de senho-
ras, festa tra-
dicional da 

Colheita, evento com chás, entre 
outros. Uma das mais antigas con-
fissões religiosas da região e abre 
conforme agendamento com a 
comunidade.

Araricá Pórtico de entrada da cidade

Localizada no meio do 
caminho entre Gramado 
e a capital gaúcha, 
Araricá tem boas opções 
de gastronomia para 
quem segue essa rota.
Com clima gostoso 
de cidade do interior, 
seu nome se origina 
da palavra guarani 
que significa “vale 
dos papagaios” ou 
“bebedouro dos 
papagaios”. Aqui você 
encontrará atrativos 
da vocação religiosa 
germânica e ótimas 
experiências culinárias.

Guia Turístico do Vale Germânico
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5 lugares para comer em Araricá
antes de subir a Serra

Magrella’s Restaurante – Comandado por 
uma família, surpreende logo na entrada: com 
fachada simples, o restaurante é muito bonito 
por dentro, decorado com flores e espelhos. 
Abre de terça a sábado e serve à la minuta à 
moda da casa – significa que você encontrará 
um balcão de buffet nada tradicional para uma 
à la minuta: macarrão com molho, aipim cozido, 
feijão, arroz, batata frita, ovo cozido e saladas.

Tenda do Pinheiro – Aberta há 13 anos, é per-
feita para um lanche rápido à beira da estrada. 
Tem pastéis – com 20 sabores! – fritos na hora 
e caldo de cana, bebida ligada à planta cultiva-
da na região. A casa oferece ainda almoços com 

buffet a quilo e venda de produtos coloniais, 
como queijo, cuca e biscoitos.

Ponto das Cucas – É um clássico na estrada que 
leva à Serra. Simples e de fácil acesso, está aber-
to há duas décadas. O destaque é o pastel feito 
na hora, sendo o de carne um dos mais famosos. 
Também fazem sucesso as cucas recheadas. O 
espaço tem ainda souvenires da região, incluindo 
artigos gauchescos e até panelas de ferro.

Santo André Cafeteria – Trabalha com cafés 
especiais do Espírito Santo e de Minas Gerais, 
servidos em diferentes métodos – além disso, 
há os clássicos cappuccino e mocha. No cardá-
pio, doces com receitas francesas, belgas e ale-
mãs, apresentados em lindas peças de porce-
lana. Destaques entre os lanches são o croque 
monsieur e o sanduíche Santo André, montado 
com pão de forma, queijo, linguiça, tomate, ovo 
e alface. Você ainda pode aproveitar para com-
prar produtos regionais.

BEER FESTIVAL
Vale Germânico

Dica do Vale Germânico
Prepare-se para uma experiência na natu-
reza que mescla gastronomia e turismo sem 
pressa. A Güntherland fica na área rural de 
Araricá, em uma propriedade de 35 hecta-
res e inclui projeto agroecológico, restau-
rante charmoso, praça e casa na árvore para 
as crianças e animais como ovelhas, vacas 
e galinhas. O espaço é comandado por um 
casal de médicos que abre a Güntherland ao 
menos uma vez ao mês para almoços pre-
parados pela família com um ingrediente es-
pecial: a carne de cordeiro – pratos vegeta-
rianos podem ser solicitados na reserva. No 
local há produção de artesanato em lã ovina.

https://www.instagram.com/magrellascafe/
https://www.instagram.com/tendadopinheiro/
https://www.instagram.com/pontodascucas/
https://www.instagram.com/cafeteriasantoandre/
https://www.instagram.com/guntherland_rs/
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O que visitar
Espaço Cultural Dr. Liberato
Para quem busca saber mais sobre 
história, cultura e arte local, o Es-
paço Cultural Dr. Liberato é o lugar 
certo. Fica em prédio histórico inau-
gurado em 1935 e que passou por 
revitalização em 2022. A Estação 
Férrea funcionou por algum tempo 
no lugar hoje dedicado a exposi-
ções de arte e ao acervo com ob-
jetos que contam a história do trem 
na cidade.

Solar das Orquídeas
O orquidário existe desde 2013 e dis-
põe de plantas em diversas fases do 

desenvolvimento, arranjos para de-
coração e presentes. O proprietário 
é um colecionador apaixonado, que 
entrou nesse mundo aos 12 anos e 
aos poucos foi montando o orquidá-
rio, que hoje é referência. A página 
do orquidário no Facebook faz lives 
gratuitas todas as quintas e sextas, 
das 14h às 17h. Fica na rua Pedro 
Canisio Forneck, 77, bairro Solar do 
Campo e funciona de segunda a sá-
bado, das 9h às 17h.

Teatro e Cinema do CEI
Com capacidade para 398 pes-
soas, o Teatro Marlise Saueressig, no 
Complexo Cultural CEI, recebe atra-
ções musicais e teatrais. No mesmo 
local há espaço destinado a proje-
ções cinematográficas como filmes, 
documentários e curtas-metragens. 

Casa do Artesão Silvia Reichert
Espaço formado por associações de 
artesãos. Na casa é possível encon-
trar lindos presentes para todas as 
ocasiões.

Campo Bom Praça Central

Bem no meio do caminho 
entre a capital gaúcha e 
Gramado, Campo Bom 
é um destino para uma 
parada estratégica. 
O município do Vale 
Germânico tem opções 
interessantes, com 
espaços culturais e boa 
culinária, com receitas 
como o pão de laranja, 
um dos deliciosos 
símbolos da cidade.

Guia Turístico do Vale Germânico

https://espacoculturaldrliberato.wordpress.com/
https://espacoculturaldrliberato.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Solar-das-Orqu%C3%ADdeas-626597534102345
https://www.facebook.com/Solar-das-Orqu%C3%ADdeas-626597534102345
https://www.facebook.com/casadoartesaosilviareichert
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Parque Municipal da Integração 
Arno Kunz
Tem uma ciclovia e sua área verde 
é referência em lazer e bem-estar.

Clube 15 De Novembro
No Estádio Sady Arnildo Schmidt, 
o 15 conquistou muitas glórias: 14 
vezes campeão gaúcho, 1 vez cam-
peão sul-brasileiro de amadores 
(1988), 3 vezes vice-campeão gaú-
cho entre os profissionais (2002, 
2003 e 2005) e chegou às semifi-
nais de uma Copa do Brasil (2004). 
Hoje, o futebol profissional está 
encerrado, restando em funciona-

mento as escolinhas, o tênis e as 
atividades sociais.

Largo Irmãos Vetter
Praça destinada à cultura e lazer, 
construída onde foi a primeira fá-

brica de calçados da cidade, pre-
servando sua fachada. O espaço 
conta com anfiteatro, praça de 
brinquedos com gramado sinté-
tico, espelho d’água, mandalas, 
chafariz etc. 

Parque Municipal do Trabalhador
É um espaço amplo, com infraes-
trutura para eventos de grande 
porte. É onde ocorre o Rodeio 
Nacional de Campo Bom. Tam-
bém conta com quadras esporti-
vas e é sede de ações da prefeitu-
ra, como a Festa do Trabalhador e 
corridas rústicas.

Onde comer em Campo Bom

Quiero Café – Com ambiente descontraído e es-
paços instagramáveis, o Quiero Café tem cardápio 
que vai do café da manhã ao jantar. Entre os pratos, 
caldos para se aquecer no frio, massas, purê, sa-
ladas, pães, chocolate quente, cafés especiais, do-
ces deliciosos na taça, combos de café da manhã, 
drinques e uma infinidade de delícias.

Karatemaki – No Espaço Garden, ambiente com 
a proposta de promover o bem-estar e a conexão 
com a natureza, o restaurante Karatemaki oferece 
ótima experiência em sushi. Funciona de segun-
da a sábado com o melhor da culinária japonesa 
e contemporânea, com sequências, combinados, 
peças de sushi tradicionais e especiais, além de 
pratos quentes e sobremesas. 

Butiquim Nordestino –  É um espaço com pro-
gramação musical intensa, cardápio nordestino e 
pratos diversos, como lanches, tapiocas, hambúr-
guer e pizzas.

Grastropub Imigração – Restaurante para apai-
xonados por gastronomia e harmonização. Sur-
preenda-se com o chopp @cervejabarbarella e as 
diversas opções de cardápio.

BEER FESTIVAL
Vale Germânico

Dica do Vale Germânico
A Brew Up nasceu para desenvolver cerve-
jas com personalidade e qualidade. Cerveja 
com alma, sabe? Com cervejas de linha, e 
lançamentos sazonais, busca aflorar a criati-
vidade e instigar o paladar para novos sabo-
res. A marca está inserida no Caminhos das 
Cervejarias Artesanais e recebe o público em 
horário comercial, sob agendamento. Tem 
diversos eventos no seu calendário anual. 

https://www.instagram.com/quierocafeoficial/
https://www.instagram.com/karatemaki/
https://www.instagram.com/butiquimnordestinors/
https://www.instagram.com/gastropubimigracao_/
https://www.instagram.com/cervejabrewup/
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O que visitar
Museu Histórico Municipal
Atrativo histórico e cultural, expõe 
itens dos colonizadores alemães, 
desde vestimentas até utensílios 
domésticos e de trabalho, doados 
por famílias dos imigrantes. A casa 
em estilo enxaimel pertencia à fa-
mília Killing e foi adquirida em 1985 
pela prefeitura, que instalou o mu-
seu em 1989.
Abre de terça a sexta-feira, das 
7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30. 
Aos sábados e domingos, das 13h 
às 17h30 – em janeiro e fevereiro, 
fecha aos finais de semana.
Fica na Av. São Miguel, 1658, bairro 
União. Fones: (51) 3564-8836 e (51) 
99750-3477.

Praça do Imigrante
Arborizada e tranquila, está no cen-
tro da cidade. Conta com o Arma-
zém da Rota, a Casa do Produtor, o 
Centro de Artesanato, chimarródro-
mo, brinquedos para as crianças, 

lago com peixes, chafariz, Casa do 
Turista, banheiro público e amplo 
espaço coberto. Também é usada 
para apresentações artísticas e cul-
turais e como espaço temático para 
os eventos do município. Avenida 
25 de Julho, 144, bairro Centro.

Parque Municipal
Romeo Benício Wolf
Inaugurado em 2007 nas come-
morações do 48º aniversário do 
município, conta com área verde, 
quiosque, praça com brinquedos, 

Dois Irmãos 193° Kerb de São Miguel - Grupo de Dança Baumschneis

Os visitantes são 
recebidos com praças 
floridas, patrimônio 
histórico-cultural, 
festas e gastronomia, 
características 
marcantes nesse destino 
do Vale Germânico. 
O município tem fácil 
acesso pela BR-116. Além 
de apreciar a paisagem 
natural, prepare-se para 
visitar a cidade durante 
eventos como o Kerb de 
São Miguel e o Natal dos 
Anjos.
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açudes, ciclovia e os Departamentos de Cultura e Turis-
mo, instalados em uma réplica do primeiro prédio ad-
ministrativo de Dois Irmãos, quando ainda era o quarto 
distrito pertencente a São Leopoldo. Outra atração é 
a Escadaria Ipê-Amarelo, inaugurada em 2019. Na es-

cada está o mosaico dos artistas Sérgio Royer e Salim 
Roch, que dá vida a um ipê-amarelo, árvore símbolo do 
município. Abre das 6h às 20h no inverno e das 6h às 
21h nas demais estações. Avenida Porto Alegre, 1001, 
bairro Centro.

Onde comer em
Dois Irmãos

Tenda da Figueira – Lugar para experimen-
tar e levar para casa produtos coloniais, além 
de saborear ali mesmo as delícias do cardápio, 
como a bastilla, prato tradicional do Magrebe, 
pastéis, queijadas e um bolo de carne único.
Abre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, 
aos sábados das 7h às 20h, e aos domingos das 
8h às 20h. Fica no km 227 da BR-116, 2650. Te-
lefone (51) 3564-1875.

Bierplatz Restaurante e Pizzaria – Com fa-
chada construída em madeira e bandeiras da 
Alemanha por todo lado e buffet de comida tí-
pica alemã. Há opções de pratos como massas, 
saladas e grelhados e também funciona como 
pizzaria.

Abre de segunda a domingo, das 11h às 14h e 
das 18h às 23h. Telefone: (51) 3564-3633. Fica 
na Travessa 25 de Setembro, 75, bairro Centro. 

Casa da Vovó – Há mais de 30 anos, é um res-
taurante conhecido pelos pratos típicos ale-
mães e pelo “sonho” recheado com doce de 
leite ou creme. O espaço conta com vista privi-
legiada da natureza. De terça a sexta, serve al-
moço colonial executivo; aos sábados, domin-
gos e feriados, almoço colonial na mesa, com 
rodízio de filés grelhados, além de lanches, café 
colonial e sopa no pão.

Fica no km 222 da BR-116 e funciona de terça a 
sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados e domin-
gos, das 8h às 19h30. Telefone (51) 3564-1201.

BEER FESTIVAL
Vale Germânico

Dica do Vale Germânico

O Espaço Cultural Antiga Matriz é um im-
portante ponto de preservação e promoção 
de cultura, arte, educação e valorização do 
patrimônio cultural. O prédio histórico da 
Antiga Igreja Matriz de São Miguel de Dois 
Irmãos, edificado entre 1868 e 1880, foi 
transformado em espaço cultural após res-
tauração, conservando no interior as carac-
terísticas originais, com altares, púlpitos, 
coro e nave. É composto de uma área central 
onde situam-se palco e plateia, podendo ser 
adaptado às necessidades do uso.
Fica na Av. São Miguel, 473, centro. Abre 
durante a semana sob agendamento, aos 
sábados das 15h às 18h e aos domingos das 
13h às 17h.

https://business.google.com/website/tenda-da-figueira
https://www.instagram.com/bierplatzrestaurante/
https://www.casadavovors.com.br/
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O que visitar
Praça Primeiro de Maio
É a principal praça do município 
e conta com muita vegetação e 
bancos para repouso. É palco de 
eventos da prefeitura, como o 
Kerb, festival alemão que ocorre 
anualmente. Uma casa em estilo 
enxaimel serve de apoio para es-
sas ocasiões. Em 2022, o espaço 
ganhou um relógio, parecido com 
o da Catedral de Gramado. Próxi-
mo dali fica o monumento ao cur-
tidor, lembrando o fato de a cidade 
ter sido a Capital do Couro. O local 
conta com banheiros equipados, 
ponto com água disponível para 
o chimarrão e um lugar agradável 
para toda família.
 
Parque Dário Hauppentall
Com muita área verde, chama a 
atenção pela beleza, com lago ha-
bitado por patos, gansos e tartaru-
gas. Uma ponte permite a passa-
gem de um lado para o outro, ótimo 

ponto para observar a paisagem 
e tirar fotos. Há um projeto para 
transformar o parque, com investi-
mento de R$ 2 milhões, para acres-
centar pedalinhos, infraestrutura 
com novos bancos rústicos, cami-
nhos e calçadas em basalto, palco 
cultural e área gastronômica. Deve 
ser concluído em 2023.
 
Praça Geraldo Machado
Conhecida como a Praça da Pista 
de Skate do Floresta, conta com 
área para a prática do esporte e é 
utilizada por famílias e esportistas 
diariamente.
  
Paradouro Rota Romântica
Oswaldo Metz 
Batizado de Chimarródromo, é um 
ponto de lazer para a comunidade 
estancience. No local, é fornecida 
água quente para reabastecer o 
chimarrão. O projeto do espaço foi 
pensado na preservação dos Pláta-
nos, símbolo da Rota Romântica.

Estância Velha Parque Dário Hauppentall

A cidade começou a ser 
colonizada por alemães 
em 1825 e mantém 
resquícios do período 
na sua arquitetura e 
gastronomia.
O destino é uma ótima 
pedida para quem gosta 
de programas junto à 
natureza, principalmente 
para quem vem de 
cidades da Região 
Metropolitana de Porto 
Alegre.
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Onde comer em Estância Velha

Pão de Trigo – Existe há 30 anos e funciona como 
padaria, cafeteria e restaurante. A construção 
tem arquitetura germânica e a entrada é char-
mosa, com placas coloridas e uma pequena hor-
ta. Ao lado fica a cafeteria, com janelas e vidros 
coloridos. O apfelstrudel faz sucesso. No segundo 
andar fica o restaurante: rústico, com ambiente 
bem iluminado e janelas grandes. Funciona de 
domingo a domingo, das 6h45 às 20h. No último 
domingo de cada mês servem café colonial. 

Sabores do Rancho – É uma propriedade que 
produz queijos, sorvete de queijo e iogurte na-
tural. Fica na zona rural, a cerca de 7km do cen-
tro, e propõe uma experiência de café colonial, 
mediante agendamento, aos finais de semana. 
O café ocorre em um espaço rústico, em estilo 
galpão. Pode-se comprar produtos para levar 
para casa e circular pela propriedade onde há 
dois açudes.

BEER FESTIVAL
Vale Germânico

Dica do Vale Germânico

Diferente de grande parte dos estabeleci-
mentos do Vale Germânico, que dedicam-
-se à cerveja e ao chope, Estância Velha tem 
um Wine Bar. O espaço foi inaugurado em 
março de 2022, mas os vinhos Casa Muraro 
existem há mais de 50 anos. Como os vinhos 
finos começaram a ser produzidos recente-
mente, surgiu a necessidade de um espaço 
para apresentá-los.

O Arrivato Wine Bar fica na área rural e ofe-
rece harmonização com vinhos como mer-
lot, cabernet sauvignon, cabernet franc e 
chardonnay. Entre os espumantes, o brut e o 
brut rosé fazem sucesso. Espumantes mos-
catel também são produzidos, assim como 
suco de uva tinta e branca. Já o cardápio 
inclui petiscos, tábuas de frios, pizzas, brus-
chettas e sobremesas. 

https://www.instagram.com/paodetrigoecia/
https://www.instagram.com/laticinio_artesanal/
https://www.instagram.com/arrivatowinebar/
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O que visitar
Igreja Evangélica Luterana
da Picada 48 Baixa
Fica em um dos pontos mais altos da 
cidade e conta a história de Lindolfo 
Collor. A religião sempre teve papel 
fundamental na vida dos imigrantes 
alemães, que por isso construíram o 
templo. É o templo Luterano mais 
antigo em funcionamento do Brasil, 
sendo a primeira parte da igreja foi 
concluida em 1850.

Teve 100% de sua obra terminada 
em 1901, quando o Brasil se tornou 
um estado laico e possibilitou que 
fossem erguidas torres em igrejas 
de qualquer religião. Antes disso, 
somente igrejas católicas poderiam 
erguê-las.

O templo é simples, mas é um 
marco importante da colonização 
alemã no município. A entrada é 
gratuita e, com sorte, você pode 
conversar com o pastor.

 
Associação Atiradores
da Picada 48 Baixa  
A poucos metros da Igreja Evangé-
lica está a Sociedade de Atiradores, 
fundada por imigrantes alemães 
em 1901. O objetivo era a realiza-
ção de atividades culturais que pu-
dessem resgatar e valorizar a his-
tória dos imigrantes. Em 1926, foi 
inaugurado o prédio existente até 
os dias atuais, onde ainda ocorrem 
jogos de bolão, bailes e o kerb.

Lindolfo Collor Arroio Serraria, onde funcionava
o Moinho Capivara 

Considerado a Capital  
dos Tapetes em Couro, 
Lindolfo Collor fica a 
cerca de 60 quilômetros 
de Porto Alegre. Antes 
da colonização alemã, 
iniciada em 1827, um 
grupo indígenas nômades 
ocupou a região. Embora 
pequeno em extensão, o 
município é dono de uma 
mata rica, com lindas 
paisagens, cascatas, 
espaços para caminhadas 
ecológicas, cicloturismo 
e construções históricas, 
incluindo 16 casas 
centenárias em estilo 
enxaimel.
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Caminho Enxaimel
Criada com o objetivo de valorizar a história dos imi-
grantes que se estabeleceram na região, a rota já está 
traçada, mas as casas ainda aguardam por restaura-
ção. Ao longo do caminho, encontramos construções 
antigas, muita natureza e belas paisagens. As 16 casas 
enxaimel ficam espalhadas entre quatro bairros, e o ro-
teiro se inicia pelo centro da cidade. Muitas das casas 
tambem seviram de casa comercial e salao de baile. Al-
gumas delas ainda são usadas como moradia.

Praça Eugen Behne
Localizada na entrada da cidade foi inaugurada em 
agosto de 2022. No local há um letreiro com os dize-
res: Lindolfo Collor, Jardim dos Sonhos.

Recebe este nome em homenagem ao hino muni-
cipal. Também temos junto a praça um Pavilhão do 
Produtor Rural.

Onde comer em
Lindolfo
Collor

BEER FESTIVAL
Vale Germânico

Padaria Gosto e Sabor – Parada obrigatória 
na cidade, serve tortas, bolos e cucas (uma das 
mais famosas é a de stikadinho, com chocola-
te e morango). A principal atração do cardápio 
é o rodízio de pastéis, que conta com mais de 30 
sabores e é servido todas as sextas-feiras, a par-
tir das 19h. Entre os sabores mais pedidos estão 
carne com ovo, milho com queijo, doce de leite 
com banana, frango com bacon e 3 queijos. Fica 
na Av. Alberto Feldmann, 17-Pedras de Areia.
 
Pizzaria Taberna Braseiro – Serve rodízio de 
pizzas, acompanhado de espetinhos, fritas e sa-
ladas. Fica na Rua 26 de Março, 437, Boa Vista.
 
Pizzaria Paladar – Serve  rodízio de pizza acom-
panhado de batatas fritas e saladas. Fica na Av. 
Capivara, 3475, Boa Vista.

Dica do Vale Germânico

Tido como um dos mais antigos do Rio Gran-
de do Sul, no Sítio Arqueológico foram en-
contrados vestígios que remontam ao tempo 
em que os indígenas ali viveram. Entre 1985 
e 1986, escavações feitas no local revelaram 
que os índios pertenciam à tradição Umbu e 
eram nômades, tendo a datação mais antiga 
por volta de 10.000 anos atrás. 

Foram encontradas pontas de projétil (404 
objetos) de vários períodos evolutivos, além 
de  dentes humanos, marcas de fogueira e 
indícios de restos de alimentação, principal-
mente, conchas de moluscos terrestres.

Hoje os materiais estão expostos e guarda-
dos no Museu Anchietano, que pertence à 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Uni-
sinos), em São Leopoldo.

https://www.instagram.com/padariagostoesabor/
https://www.instagram.com/tabernabraseiro/
https://www.instagram.com/pizzaria_paladar/
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O que visitar

Casarão das Artesãs
Fundado na segunda casa mais anti-
ga de Morro Reuter e com a parceria 
de três amigas artesãs, quer dar visi-
bilidade a artistas regionais. Tem pe-
ças como bonecas de pano e porce-
lana, crochê e artigos em lã. Funciona 
ali uma pequena loja da Casa. Fica na 
Rua 15 de Novembro, 27, no centro.

Igreja Matriz
Fundado em 1958, o templo que 
fica ao lado da Praça Municipal 

José Paulo Sabá Meyrer tem uma 
porta de madeira imponente, com 
cruzes esculpidas.

Ateliê Anelise Bredow
Famosa por criar obras de arte 
com uma marca muito particular, 
os olhos, a artista Anelise Bredow 
está em uma nova fase, dedican-
do-se a outras peças, menores, 
com frases motivacionais e perfu-
madas com lavanda. Fica na BR-
116, Km, 216, 1455
.
Atelier Flávio Scholles
Localiza-se em uma elevação à 
beira da rodovia. O prédio abriga 
as principais obras do artista, que 
trabalha principalmente com os 
temas colônia, êxodo e cidade. 
Fica na VRS-873, KM 7, 98.

Antiquário Edelweiss
O acervo tem artigos religiosos, 
peças importadas, livros, bibelôs, 
cristais. A casa propicia vista para 
o vale, e a proprietária oferece 
um pequeno cardápio com chás 
e apfelstrudel. Fica na VRS-833, 
2000.

Morro Reuter Vista panorâmica da cidade

Repleto de caminhos 
verdes e belas vistas do 
Vale Germânico, Morro 
Reuter é conhecido pelos 
atrativos de arte, com 
galerias, artesanato e 
um parque decorado com 
mosaicos.
Esse charmoso destino 
ainda é conhecido como 
a terra das lavandas 
e tem experiências 
gastronômicas variadas, 
incluindo uma cervejaria 
artesanal.
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Onde comer em Morro Reuter
BEER FESTIVAL

Vale Germânico

Lavandário Closs
Localizado em Walachai, tem mais de 28 mil pés de la-
vanda espalhados por 2,5 hectares. O local conta com 
uma inclinação natural que proporciona uma bela vista 
da plantação e dos morros do Walachai.

Obelisco de Livros
Com 10 metros de altura, a obra composta por uma pi-
lha de 72 livros marca as políticas na área da educação 
e cultura de Morro Reuter. É rodeado por uma pequena 
praça com flores e bancos.

Caminho das Serpentes Encantadas
É uma galeria de arte em meio à mata nativa. As 
obras em mosaico são da artista Cláudia Sperb. Tem 
mirantes e pousada. O endereço é VRS-873, km 2, 
2280.

Morro da Embratel (Felskopf)
Rebatizado de Morro Felskopf ("cabeça de rocha"), 
tem um mirante a menos de 2km do centro de Morro 
Reuter. Permite avistar o Vale do Sinos e edifícios de 
Porto Alegre.

Dica do Vale Germânico

Restaurante El Paradiso
Prepare-se para passar o dia inteiro. Abre às 
10h30min e encerra as atividades às 17h: o 
buffet do almoço, com saladas variadas e 
carnes preparadas na hora, está disponível 
das 11h às 15h30min; o buffet de sobreme-
sas, com 35 variedades, até as 16h; e o café 
da tarde, com bolos e chás, vai até as 17h.

Por aqui, as crianças se divertem do jeito 
como se fazia em outros tempos, longe dos 
celulares. É um lugar para se reconectar com 
a natureza e, além do verde, entre os atrati-
vos estão gatil, piscina, campo de futebol e 
deck com vista para a mata. Fica na VRS-87, 
km 8, 440, Estr. São José do Herval. 

Café da Cládis – Tem decoração que lem-
bra casa de vó: toalha xadrez nas mesas, 
cadeiras com pelego, armários retrô, bules 
e chaleiras que servem como vasos. No car-
dápio, apfelstrudel, mil folhas e panqueca 
de maçã. Fica na BR-116, KM 216, 7817.

Cervejaria Oripacha – Aberta em 2019, 
seu nome significa "origem da terra", em 
homenagem à natureza. Fica em uma área 
rural, em uma propriedade com muito ver-
de, onde os visitantes 
podem curtir os 
dias de sol e beber 
sua cerveja ao ar 
livre. A Oripacha 
produz estilos 
clássicos in-
gleses, belgas 
e americanos 
e trabalha com 
bebidas sazo-
nais, frutas e 
temperos da 
horta. Fica na 
R. Duque de 
Caxias, 1150, 
Bürkenthal.

Santo Sabor – Produz sorvete artesanal, com al-
gumas receitas de família e outras resultado de 
cursos que as proprietárias, fizeram em São Paulo. 
Os principais sabores são nozes com doce de lei-
te e frutas do bosque. Crepes e bolos artesanais 
também são produzidos e vendidos ali. Fica na 
Rua Independência, 825, B.

http://Restaurante El Paradiso
https://pt-br.facebook.com/michelhansenmarichen/
https://www.instagram.com/oripacha/
https://www.instagram.com/santosabor_sorvetesebolos
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O que visitar

Rua Coberta
Concluída em 2020, a construção 
da cobertura de parte da Rua Emi-
lio Jost – entre a Rua Guilherme 
Albino Müller e a Av. Irmãos Hartz, 
em frente ao Museu Histórico – 
abrange uma área de 32 metros e 
remete a traços das construções 
germânicas. Aberta ao público 
durante 24h.

Museu Histórico Municipal
No centro de Nova Hartz, conta a 
história do município para mora-
dores e visitantes, com ambien-
tes separados por categorias, no 
interior de uma antiga residência. 
Os objetos vêm principalmente 
dos primórdios da imigração ale-
mã e relembram a história dos 
colonos – a localização do mu-
nicípio contribuiu e está direta-
mente ligada à formação do Vale 
do Rio dos Sinos. 

A casa, então pertencente a Gui-
lherme Albino Müller, foi cons-
truída na década de 1940, e era 
considerada uma das mais “chi-
ques” propriedades da época na 
cidade. Inaugurado em 1999, hoje 
o museu conta com 5140 peças 
no acervo. Funciona de segunda a 
sexta-feira, a partir das 8h. Fica na 
Rua Emílio Jost, 57, centro.
 

Casa do Artesão
Com espaço próprio junto ao cen-
tro, apresenta produtos artesanais 
variados para presentes e decora-
ção, feitos com carinho por arte-
sãos locais. As técnicas utilizadas 
são diversas: crochê, marcenaria, 

Nova Hartz Natureza em Nova Hartz

A cidade rende boas 
surpresas, com direito a 
pousada charmosa no 
meio da mata e jantar 
em um restaurante 
descolado. A caminho 
da Serra, Nova Hartz 
esconde um paraíso na 
mata, uma hospedagem 
única, perfeita para 
quem busca isolamento e 
tranquilidade.
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BEER FESTIVAL
Vale Germânico

The Roast 82 –  O pub abriu em 2020 e tem 
cardápio recheado de delícias e drinques criati-
vos. No ambiente descontraído são produzidos 
todos os pratos do cardápio e as saladas feitas 
com vegetais cultivados na horta da proprieda-
de. Há mesa de sinuca no interior e área externa 
com lugares em meio às árvores e muita músi-
ca. Um dos petiscos de sucesso é um bolinho 
de costela. 

Chama atenção entre os drinques o Drink Pan-
ther, uma bebida rosa que vem acompanhada 
de um bicho de pelúcia da Pantera Cor-de-Ro-
sa. Se você não dispensa doces, a sobremesa 
pode ser um copão de milk-shake de Ovomalti-
ne, com pedaços crocantes de cookies. Fica na 
Rua Arapongas, 403, Bela Vista.

Dica do Vale Germânico

Roda d’água
Instalada na Praça Nascente do Vale, conhe-
cida como Praça do Museu, a Roda d’água 
é obra do carpinteiro Luis Zahler. Ela lembra 
a importância dos moinhos movidos à água 
para o desenvolvimento de Nova Hartz, res-
ponsáveis pela moagem do milho e o fun-
cionamento das atafonas, onde se produzia 
a farinha de mandioca.

Onde comer
em Nova Hartz

BEER FESTIVAL
Vale Germânico

costura, bordado, patchwork, biscuit, reaproveita-
mento de materiais.Funciona de terça a sábado. Fica 
na Rua Guilherme Albino Müller, 720, centro. Fone: 
(51) 99524-8034.

Feira da Agricultura Familiar
Espaço onde são vendidos hortifrúti, pães, embu-
tidos e produtos vindos da agricultura familiar do 

município. Podem ser encontrados também ali o 
spritzbier (fermentado de limão), o biju (massa fina 
de aipim, estilo tapioca, com recheio de canela e 
outras especiarias), entre outros produtos da cul-
tura local. O espaço é organizado pela Associação 
de Agricultura Familiar de Nova Hartz. Funciona de 
terça a sábado.

https://www.instagram.com/theroast82/
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O que visitar

Fundação Ernesto
Frederico Scheffel
Fica em um casarão em estilo neo-
clássico construído em 1890 por 
Adão Adolfo Schmitt. Serviu como 
residência, escola, local de even-
tos culturais, casa comercial e até 
hospital. Hoje abriga mais de 400 
obras de Ernesto Frederico Schef-
fel, o que o torna uma das maio-
res pinacotecas do mundo a expor 
obras de um mesmo artista. Em 
2015, o acervo foi tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, assim como o 
Centro Histórico de Hamburgo Ve-
lho. A visitação é gratuita.

Museu Nacional do Calçado
Fundado em 1999, mantém exposi-
ção permanente com calçados e ar-
tefatos de couro desde o século XII, 
incluindo sandálias gregas antigas e 
galeria com calçados de personalida-
des brasileiras. Visitação gratuita. Av. 
Dr. Maurício Cardoso, 540.

Teatro Feevale
Inaugurado em 2011 com infraes-
trutura para espetáculos e eventos 
para até 1.842 espectadores, co-
locou o Vale Germânico no roteiro 
de espetáculos nacionais e inter-
nacionais. Localizado na Universi-
dade Feevale, RS-239, 2755, bairro 
Vila Nova. Fone (51) 3586-9226.

Museu Comunitário
Casa Schmitt-Presser
Construída na primeira metade do 
século XIX, a Casa tem dois anda-

Novo Hamburgo Centro de Novo Hamburgow

Com jeito de metrópole, 
mas fiel ao estilo 
germânico, Novo 
Hamburgo surgiu a 
partir do povoado de 
Hamburgerberg. Hoje há 
resquícios da imigração 
alemã, com construções 
em estilo enxaimel em 
meio a prédios modernos. 
Não faltam história, 
cultura e arquitetura, 
com destaque para o 
bairro Hamburgo Velho. 
A 40km de Porto 
Alegre, a cidade se 
destaca pelo polo 
gastronômico, turismo de 
negócios e eventos.

https://www.fundacaoscheffel.com.br/
https://www.fundacaoscheffel.com.br/
https://mncalcado.feevale.br/#/museu
https://www.teatrofeevale.com.br/
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res e arquitetura enxaimel. O segundo andar serviu 
por anos como moradia, enquanto o primeiro andar 
funcionava como uma “venda” (armazém). A casa é 
uma das únicas no Rio Grande do Sul que ainda con-
serva todas as características originais e, por isso, foi 
tombada em 1985. O museu atende no mesmo horá-
rio da Fundação e é possível fazer o tour guiado pelas 

duas construções. Av. Gen. Daltro Filho, 929, Ham-
burgo Velho.

I Fashion Outlet
Shopping a céu aberto, é pet friendly e tem espa-
ço para crianças se divertirem. Há ampla área de 
alimentação, estacionamento gratuito e, principal-
mente, descontos de até 70% em mais de 80 lojas 
com marcas nacionais e internacionais. É considera-
do o maior outlet do Estado e possui uma localização 
estratégica na BR-116, entre a Capital e a serra gaú-
cha. Funciona de segunda a domingo, das 9h às 21h.

FENAC
Símbolo da cidade, é um dos maiores Centro de 
Eventos e Negócios do RS. Tem localização estratégi-
ca, é interligada ao aeroporto internacional por linha 
metroviária. Climatizada, tem estacionamento e wifi. 
Sedia eventos de diferentes segmentos e tamanhos.

Mais Pastel – Restaurante, pub e pastelaria, 
tem dois andares e decoração com iluminação 
suave. Embora os pastéis sejam o carro-chefe, 
oferece petiscos e jantar à la carte, com ham-
búrgueres, risotos, peixes e carnes, além de 
drinks, chopp gelado e ampla carta de vinhos. 
No almoço tem buffet executivo, com acrés-
cimo de frutos do mar aos sábados. Rua Joa-
quim Nabuco, 1250, bairro Rio Branco. Fone:
(51) 3527-6574

Beni Cozinha Criativa – Casa familiar com culi-
nária italiana e opções veganas e vegetarianas. 
As massas são elaboradas na própria cozinha e o 
visitante é convidado a montar o seu prato, esco-
lhendo cada ingrediente, como a massa deseja-
da, o molho, a carne e os temperos que darão um 
sabor único à sua composição.Rua João Antônio 
da Silveira, 277, centro. Fone (51) 99189-2982.

Café Antigualha
Junto a um antiquário, com todos os itens expos-
tos à venda e pratos elaborados artesanalmente. 
Além da área interna repleta de história, tem jar-
dim com árvores frutíferas. No cardápio há chee-
secakes, tortas, salgados, cafés, chás – servidos 
em lindas porcelanas colecionadas pela família 
Schumacher –, drinks e bebidas.  Rua Joaquim 
Nabuco, 1634, centro, fone (51) 99639-3917.

Onde comer em Novo Hamburgo
BEER FESTIVAL

Vale Germânico

https://iguatemi.com.br/ifashionoutletnh/
https://fenac.com.br
https://www.instagram.com/maispastel/
https://www.instagram.com/benicozinha/
https://www.instagram.com/antigualhacafe/
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Martins Gastronomia – No interior do clube 
Aliança, com buffet livre e por quilo. Há opções 
de saladas, peixes e carnes, massas, arroz e mesa 
farta com sobremesas. Ao ar livre, fica o Monu-
mento ao Imigrante, que pode ser visitado após o 
almoço – ele também é acessível para quem não 
for almoçar, basta pedir na portaria. Rua Olávo Bi-
lac, 48, Vila Nova. Fone: (51) 99266-2808

Florinda’s Cafeteria – Inspirada na cultura me-
xicana e na Turma do Chaves, na cafeteria te-
mática o diferencial são os doces artesanais e as 
receitas próprias. Fica no corredor histórico de 
Hamburgo Velho, em uma casa de 1920. Desta-
que para os brownies e sobremesas. Os pratos 
mexicanos incluem burritos e quesadillas. Rua 
General Osório, 788, bairro Hamburgo Velho, 
fone (51) 3253-5208.

Restaurante Locatelli – A comida caseira e ita-
liana é variada, com pratos quentes, saladas e 
carnes grelhadas. Também há uma mesa com 
sobremesas deliciosas. Dividido em dois espaços 
amplos, fica em uma casa com decoração rústi-
ca, com paredes de madeira e tijolos adornadas 
por objetos antigos e pratos pintados.Rua Bor-
ges do Canto, 121 - Hamburgo Velho. Fone: (51) 
3527-6229.

Dica do Vale Germânico
Conheça a região de Lomba Grande
Pontilhada por belas paisagens naturais, a 
região de Lomba Grande, no interior de Novo 
Hamburgo, encantou os imigrantes alemães 
que trouxeram hábitos e costumes e, aos 
poucos, os mesclaram à cultura gaúcha. O 
destino é cheio de atrativos com foco no tu-
rismo em áreas rurais, no turismo de aventu-
ra, boa gastronomia e nas vivências em pe-
quenas propriedades de agricultura familiar.
 
A Tenda
À beira da estrada, na entrada do bairro rural, 
é a parada perfeita para adquirir produtos 
coloniais de qualidade, como frutas e ver-
duras, além de suco natural, caldo de cana, 
pão, bolo caseiro, queijos coloniais, salames, 
entre outras delícias. Atende de segunda a 
domingo, das 8h às 19h30.

Café Colonial Lomba Grande – São mais de 
60 itens que compõem a experiência, entre 
sucos, vinhos, doces, salgados e tortas. Os 
produtos são artesanais. R. João Aloysio Al-
gayer, 3790. Fone: (51) 99870-8515

Sítio 3 Figueiras
Amplo e com estrutura de pracinha para 
crianças, trilha na mata e área com mesas 
e ombrelones, o sítio é destinado à locação 
para festas e eventos de segunda a sábado. 
Aos domingos tem programação comple-
ta que pode incluir mini fazenda de animais 
(e recreacionistas). Oferece almoços e ces-
tas de piquenique sob reserva. Estrada Willy 
Moehlecke, 1501. Fone: (51) 98171-8869.

https://pt-br.facebook.com/martinsgastronomia/
https://www.instagram.com/florindas.oficial/
https://www.instagram.com/restaurantelocatelli/
https://www.instagram.com/fruteira_atenda/
https://www.instagram.com/sitio3figueiras/
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Manjericão Toscano – Pizza-
ria à moda antiga, com massas 
de longa fermentação, usan-
do farinhas especiais. Oferece 
a tradicional pizza romana “al 
taglio”, em 15 sabores, incluin-
do a pizza germânica, home-
nagem à imigração alemã. Rua 
General Osório, 1055, bairro 
Hamburgo Velho. Fone: (51) 9 
9894-5477

Dica do Vale Germânico

Suns da Lomba
É uma boa opção para passar o dia. Tem a pro-
posta de conectar-se com a natureza, sem pres-
sa, ouvindo uma boa música enquanto o sol se 
põe. O cardápio inclui assados, hamburguers e 
carta de bebidas. Tem espaço kids e carrinho de 
lomba. Estrada Willy Moehlecke, 4386.

Sítio Pé na Terra
Existe há 40 anos e é um lugar para descansar 
e viver experiências transformadoras. O sítio 
possibilita imersões, como de idiomas do cur-
so The Fools, além de aulas de yoga, oficinas 
de arte e trilhas.

A alimentação prioriza alimentos orgânicos 
e as comidas servidas são vegetarianas, ve-
ganas e com opções sem lactose. Em alguns 
domingos, ocorre um brunch, com trilha de 
uma hora e meia, aula de yoga e oficina de 
arte.

A propriedade tem uma charmosa hospeda-
gem com 12 quartos que acomodam até 40 
pessoas, além de container privativo. Se houver 
evento no local, oferece café da manhã – caso 
contrário, há uma cesta inclusa. A reserva pode 
ser feita pelo Airbnb. 

https://waycontent.com/
https://www.instagram.com/manjericaotoscano_pizzaria/
https://www.instagram.com/sunsdalomba/
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O que visitar
Parque de Eventos Egon Gewehr
Na ampla área do parque ocorre 
a Schmierfest. Em dias comuns, o 
espaço agradável é perfeito para 
a prática de caminhadas, além de 
contar com área verde onde você 
pode sentar para bater papo en-
quanto toma chimarrão. Há tam-
bém um lago e, em meio à mata, 
bancos proporcionam apreciar a 
natureza com tranquilidade.

Schmierfest
A festa mais importante do mu-
nicípio reúne diversidade cultu-
ral e preservação da identidade 
germânica, destacando variadas 
formas de expressão cultural, 
por meio de atrações como Jo-
gos Germânicos, shows musicais, 
Show de Gaiolas, apresentações 
culturais, “Dia D” (alusivo ao no-
vembro azul), além de área gas-
tronômica, exposição de artesa-
nato, indústria e comércio. 

Ponte de Ferro
A ponte histórica foi construída em 
1961 sobre o Rio Cadeia, que marca 
o limite municipal com São José do 
Hortêncio. 
 
Ponte Pênsil 
Conhecida pela comunidade como 
“pinguela”, que também faz parte 
dos roteiros de grupos caminhan-
tes, a Ponte Pênsil histórica fica so-
bre o Rio Cadeia, no limite munici-
pal com São José do Hortêncio.

Presidente Lucena Parque Municipal Egon Gewehr

Construções em estilo 
enxaimel, ruas bem 
conservadas, limpas e 
seguras são uma marca 
de Presidente Lucena. 
Outra característica do 
município é a produção 
da schmier colonial 
(chimia), que ganhou 
até um festival: a 
Schmierfest, a cada dois 
anos. A religiosidade da 
cidade é representada 
principalmente por duas 
igrejas: a Luterana IECLB 
e a católica Três Mártires 
Riograndenses.
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Onde comer em Presidente Lucena
BEER FESTIVAL

Vale Germânico

Klein KaffeeHaus – Serve café colonial, bolos 
naturais e bebidas. O café colonial está disponí-
vel em forma de buffet, no qual você pode ser-
vir-se do que desejar. Fone: (51) 9 9763-7607
@kleinkeffeehaus

A Favorita – Tem pizzas com borda de ingre-
dientes seletos e saladas. Instalada em am-
biente aconchegante, oferece cardápio com 
diversos sabores de pizzas salgadas e doces, 
além de safrigerantes, cervejas e chope. Fone: 
(51) 9 9562-8021

Restaurante Dheinhaus – Existe há 24 anos 
e serve o melhor da gastronomia típica alemã, 
com café colonial e buffet de salgados e doces, 
além de diversos tipos de linguiça. Fone: (51) 9 
9606-2018

Tenda e Café Colonial Rodeio – Tem almoço 
com pratos típicos da culinária alemã, além de 
vender produtos coloniais e artesanais. Funciona 
das 10h às 16h, por ordem de chegada, sem op-
ção de reserva. Aos sábados à noite, serve rodí-
zio de pizzas e panquecas artesanais, das 19h às 
22h. Informações: (51) 9 9657-9498

Dica do Vale Germânico

Para quem gosta de produtos regionais, uma 
boa opção é conhecer a Cachaçaria Unser 
Schnaps, empresa familiar que preserva a 
produção de cachaça desde 1855. Informa-
ções: (51) 3445-3059.

Outra possibilidade de visita é a Malharia 
Iaraline, empresa familiar gerenciada pelos 
fundadores e por seus dois filhos. Vende ma-
lhas para os segmentos feminino, masculino 
e infantil. Informações: (51) 2042-1518.

https://www.instagram.com/afavoritapizzaria_pl/
https://www.instagram.com/restaurantedheinhaus/
https://www.instagram.com/cafecoloniallombagrande/ 
https://www.instagram.com/unserschnaps/
https://www.instagram.com/unserschnaps/
https://www.instagram.com/iaralineoficial/
https://www.instagram.com/iaralineoficial/


GUIA DE VIAGEM DO VALE GERMÂNICO 28

O que visitar
Museu Histórico Municipal 
O museu, no centro da cida-
de, existe desde 2006, mas a 
casa enxaimel que o abriga, de 
1906, já serviu de hospedaria, 
espaço para bailes e comércio. 
Hoje, além de espaço cultural, 
é a central de informações tu-
rísticas. Entre as mais de 5 mil 
peças do acervo, muitas foram 
doadas pela comunidade. O que 
mais chama atenção é o Memo-
rial da Arquitetura Germânica, 
com 85 réplicas de construções 
da rota do Vale Germânico e da 
Rota Romântica, obra do artista 
local Iteno da Silva.

Caverna e Cascata dos Bugres
Esse bem preservado paraíso, a 
poucos minutos do centro, está 
sempre aberto ao público. Para 
alcançar a cascata de águas 
transparentes é preciso atraves-
sar um caminho repleto de ár-

vores. Já para chegar à caverna, 
ao lado da cascata, é necessário 
subir uma escada. Em seu inte-
rior, onde há uma linda vista da 
queda d’água, o clima é mais 
quente e úmido.

Cascata da Linha Marcondes
Trata-se de uma queda d’água 
de 65 metros de altura cercada 
por uma grande área de mata 
nativa. Ela também pode ser 
contemplada a partir da estrada 
da mesma localidade, 300 me-
tros após a igreja. A Linha Mar-
condes fica a 10km do centro.

Santa Maria do Herval Cascata dos Bugres

Cercada por montanhas 
e muito verde, Santa 
Maria do Herval tem 
pouco mais de 6 mil 
habitantes, é charmosa 
e acolhedora e fica a 
apenas 25 minutos 
de Gramado e de 
Morro Reuter. A cidade 
integrante da rota do 
Vale Germânico e da 
Rota Romântica tem 
entre suas atrações 
cascatas, cavernas e 
muito verde, além de 
uma deliciosa fábrica e 
loja de chocolates. 

https://www.santamariadoherval.rs.gov.br/servicos/atrativos-turisticos/museu-prof-laurindo-vier-e-memorial-da-arquitetura-germanica/detalhes
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Onde comer em
Santa Maria
do Herval

BEER FESTIVAL
Vale Germânico

Igreja Matriz e Relógio
do Corpo Humano
Fundada em 1860, a Igreja Matriz Nossa Senhora Au-
xiliadora teve o seu atual templo construído em 1910. 
Muitas das peças do interior, incluindo os santos do al-
tar, foram trazidos da Alemanha. Durante o dia, pode 
ser visitada com entrada pelas portas laterais. As mis-
sas ocorrem às quartas, sábados e domingos. 
 
Ao lado da igreja fica o Relógio do Corpo Humano, 
uma pequena horta com chás e erva-mate – algu-
mas mudas podem ser colhidas pelos visitantes. Ao 
lado de cada planta há uma descrição indicando para 
que serve e em qual horário deve ser consumida para 
aproveitar seus benefícios.

Restaurante Schuh – Em um ambiente 
agradável e simples, a família Schuh recebe 
os visitantes com uma deliciosa culinária tí-
pica alemã. De segunda a sexta, o almoço 
é buffet, com pratos típicos coloniais. Aos 
sábados, há buffet livre e mini espeto corri-
do servido à mesa. Domingo é dia de buffet 
livre completo, com espeto corrido à mesa, 
acompanhado de saladas, comidas casei-
ras e sobremesas. Fica na Rua 12 de Maio, 
162, no centro.

Dica do Vale Germânico

Para quem gosta de doces, é imperdível co-
nhecer o Chocolates Cristiane, que nas-
ceu há 12 anos quando Claudete, uma das 
sócias, comprou cinco quilos de chocolate 
e uma fôrma – a ideia era fazer pequenos 
chocolates para enfeitar seus bolos. O ne-
gócio cresceu e um novo prédio – com área 
de visitação e vista para o interior da fábrica 
– está sendo construído ao lado do atual.
Localizado na área rural, no Alto Morro dos 
Bugres (Rua Eugênio Dapper), o empreen-
dimento faz sucesso com o foco em cho-
colates personalizados, sem gordura hi-
drogenada ou fracionada. A marca também 
produz cervejas de cacau.

https://www.instagram.com/chocolatescristiane/
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O que visitar

Ponte de Ferro Daniel Ribeiro 
Trata-se de um dos pontos prin-
cipais da cidade. Foi construída 
em 1961, em um balneário que 
recebe muitos turistas durante o 
verão. Além de ter se tornado um 
cartão-postal e um ponto turís-
tico do município, a ponte ofere-
ce uma das vistas mais bonitas 
de São José do Hortêncio, ro-
deada de muito verde e árvores 
de variadas espécies. É uma óti-
ma dica de lugar para tirar fotos!

Casas da Imigração
As antigas construções e os pe-
quenos prédios da época da co-
lonização alemã deixam a cidade 
ainda mais charmosa. Eles podem 
ser encontrados por todo lado e 
passear por entre esses exem-
plares da arquitetura germânica é 
como voltar no tempo e se trans-
portar para a Alemanha de outras 
épocas. 

Igreja Católica
Matriz São José 
Quem gosta de turismo religioso 
e ama colecionar lembranças em 
bonitos templos espalhados pelo 
país não pode deixar de visitar a 
Igreja Católica Matriz São José. É 
um santuário simples, mas muito 
bonito. Em volta da igreja está lo-
calizado um pequeno cemitério.

Ponte Pênsil
Entre os municípios de São José 
do Hortêncio e Presidente Luce-
na, cercada de vegetação, a ponte 

São José do Hortêncio Avenida Mathias 
Steffens

Berço dos imigrantes 
alemães no Vale do 
Caí, o município faz 
parte da "velha colônia" 
alemã. Surgiu a partir 
da interiorização do 
processo de colonização 
alemã, iniciado em São 
Leopoldo. É um lugar 
para se desconectar dos 
problemas, unir-se à 
natureza e conhecer a 
história germânica.  
Por lá você também 
vai encontrar turismo 
rural, cicloturismo e 
muitas vistas bonitas.
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pênsil passa sobre o Rio Ca-
deia. O balanço da constru-
ção obriga os visitantes que 
quiserem fazer a travessia a 
munir-se de muita coragem. 
Para quem gosta de aventura 
e frio na barriga, esse ponto 
turístico é bem indicado.

Onde comer em 
São José
do Hortêncio

BEER FESTIVAL
Vale Germânico

Galpão do Chopp – É um biergarten rústico e fa-
miliar, onde você pode apreciar o chopp artesanal. 
O clima por aqui é totalmente rural, como se fosse 
o galpão de uma casa, mas decorado com objetos 
antigos e que remetem à música. No local há tam-
bém um deck em meio à natureza, com vista para 
os campos da propriedade.

No cardápio estão tábua de petiscos, minipizza, 
batata rústica com ervas finas, queijo coalho e ou-
tras delícias. Para as bebidas, além do chopp, há 
drinks e vinho. Fica na Estrada Exaltação da Santa 
Cruz, 3100. 

Pizzaria Hartmann – Serve rodízio de pizzas à la 
carte, às sextas e sábados. Fica na Avenida Mathias 
Steffens, 6090, no Centro. Fone: (51) 9 9915-2800.

Dica do Vale Germânico

Visite o Galpão do Chopp no final do dia. 
Será uma experiência ótima! No local há 
também um deque em meio à natureza, 
com vista para os campos da propriedade.

Ponte de Ferro Engenheiro Daniel Ribeiro
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O que visitar
Museu Histórico Visconde
de São Leopoldo
Com mais de 60 anos de existência, 
é considerado o Museu da Imigração 
Alemã. Foi funda-
do para proteger 
e preservar ob-
jetos, jornais e 
documentos re-
ferentes à histó-
ria da região que 
formava a então 
Colônia de São 
Leopoldo, onde 
ficam os atuais 
municípios dos 
vales dos Sinos e 
Caí. O acervo raro 
conta a saga do 
povo que ajudou 
a construir o Es-
tado e o país, com 
contribuições na 
cultura, arqui-
tetura, política e 

religião. O acervo reúne cerca de 25 
mil livros, 50 mil fotos e mais de 16 
mil peças. A biblioteca está disponí-
vel para pesquisadores e estudantes.  
Abre de terça a sábado, das 8h30 às 
11h30 e das 11h30 às 17h.

São Leopoldo Praça 20 de Setembro

Primeira cidade fundada 
por imigrantes alemães 
no Rio Grande do Sul. É 
um município acolhedor, 
dinâmico, preocupado 
com o ambiente, o 
desenvolvimento 
sustentável, a pluralidade 
e a diversidade cultural. 
Tem ótima localização 
no Vale Germânico, 
Marco Zero da Rota 
Romântica, e é um 
destino estratégico 
para diferentes  roteiros. 
São Léo, como é 
conhecida, tem boas 
opções de gastronomia, 
parques, museu e 
até um santuário.
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Museu do Trem
Fundado em 1976, é um centro da preservação da história 
ferroviária do Rio Grande do Sul, instalado no local onde 
funcionou a primeira estação férrea construída no Estado. 
Em suas dependências, preserva parte do acervo da ex-
tinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS)/Rede 
Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA).Funciona 
de terça a sábado, das 9h às 17. Fica na Rua Lindolfo Collor, 
40, Centro.
 
Santuário Sagrado Coração de Jesus 
Para os religiosos e apaixonados pela arquitetura das 
igrejas, o Santuário é uma ótima opção de passeio. Cons-
truído entre os anos de 1958 e 1968, o local é popular-
mente conhecido como Padre Reus. Abriga o túmulo de 
vários padres jesuítas, entre eles o de João Batista Reus, 
que viveu e ministrou celebrações de fé na cidade até 
1947, ano de sua morte. Por causa dos milagres que lhe 
eram atribuídos, ao falecer ele já tinha fama de santo. O 
processo de sua beatificação teve início em 1953 e trami-
ta até hoje no Vaticano.
Fica na R. Padre Werner, bairro Padre Reus. A visitação é 
gratuita, das 7h30 às 17h.

Praça do Imigrante
Construída em 1924, em comemoração aos 100 anos 
da imigração alemã no município, é um ponto turístico 
importante da cidade. No centro da praça encontra-se 
o Monumento do Centenário, simbolizando a data co-
memorativa. O local, conhecido também como Praça do 
Imigrante, foi revitalizado em 2019.

Santuário Sagrado Coração de Jesus - Padre Reus Museu do Trem
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Churrascaria Schneider – À beira da estrada 
que liga o Vale Germânico à Serra, a BR-116, 
o restaurante serve carnes assadas, buffet 
de comida caseira e chopes. Tem decoração 
germânica e programação com música ao 
vivo. Fica na Av. Getúlio Vargas, 3815, São 
João Batista. Fone: (51) 3592-9211.

Zimbabwe Restaurante – O restaurante temá-
tico africano tem cardápio à la carte composto 
por filés, massas, risotos, aperitivos, moquecas, 
bobó, sobremesas artesanais e pizzas feitas em 

forno à lenha. Ambiente aconchegante para 
reunir amigos e familiares ou até mesmo para 
reuniões de trabalho. Rua Independência, 1491, 
Centro. Fone: (51) 3590-1626.

Funny Feelings Restaurante
Divertido e decorado com elementos que 
lembram as artes, a música e o cinema, esse 

restaurante e cafeteria serve cafés, tortas e 
bolos com destaque aos cupcakes, em espe-
cial o de chocolate com pimenta. Fica na Rua 
Lindolfo Collor, 279, Centro. Fone: (51) 3592-
5842.

Tortaria Becker Haus
O filho do casal começou a oferecer cheese-
cakes elaboradas em casa por seus pais para 
os amigos da família, o que ganhou noto-
riedade e acabou se transformando em um 
empreendimento de sucesso. Após quase 

dois anos trabalhando por en-
comenda, a família abriu as 
portas ao público, levando para 
dentro da tortaria elementos e 
objetos da própria casa, o que 
torna o lugar aconchegante e 
acolhedor. Fica na R. Lindolfo 
Collor, 309, sala 3, Centro. Fone: 
(51) 2165-2392

Bucadisantantonio
Restaurante italiano rústico, é 
decorado com objetos antigos. 
Serve menu salgado e doce de 
pizzas selecionadas. Fica na R. 
Santo Antônio, 1285, Centro. 
Fone: (51) 3566-1899.

Vovi’s Biscoiteria
Tem os melhores biscoitos ale-
mães de São Leopoldo. Nemora, 

criadora da marca, é descendente de família 
alemã e viveu por muitos anos na Alemanha, 
o que a fez descobrir novos sabores, transfor-
mados em receitas deliciosas vendidas em 
forma de biscoito. A casa onde fica a biscoi-
teria é antiga, aconchegante e dá aquela ideia 
de se estar adentrando no mundo das avós. 
O cheirinho de café misturado ao aroma dos 

Onde comer em São Leopoldo
BEER FESTIVAL

Vale Germânico

https://www.instagram.com/churrascariaschneider/?hl=pt
https://www.instagram.com/zimbabweoficial/
https://www.instagram.com/funnyfeelingsoficial/
https://www.instagram.com/beckerhaustortaria
https://www.instagram.com/bucadisantantonio/?hl=pt
https://www.instagram.com/vovisbiscoiteria/
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Dica do Vale Germânico

Helenart – Este incrível espaço de arte é 
tomado por esculturas feitas em argila 
pelas mãos da artista local Helena Rossi 
Tavares.

No ateliê há lindas peças que podem ser 
adquiridas pelos visitantes, desde escul-
turas de animais até quadros e potes.

Para quem deseja curtir uma experiência 
como artista, é possível moldar a própria 
escultura de barro. É necessário agendar 
a experiência previamente com a artista. 

O ateliê Helenart faz parte do Caminho 
das Artes, que reúne 13 ateliês que ofere-
cem experiências e vivências diversas pelo 
mundo da arte. Fica na R. José de Alencar, 
42, bairro Rio Branco.

outros ingredientes torna o 
ambiente único. Além dos 
biscoitos, é possível enco-
mendar apfelstrudel e levá-
-lo quentinho para casa. Fica 
na R. Gomes Portinho, 163, 
Jardim América. Fone: (51) 9 
8059-3431.

Do’Art Pizzaria
Tem um ambiente acon-
chegante e intimista, com 
poucas mesas e iluminação 
suave, e é um lugar perfei-
to para ir com a família ou 
para um encontro român-
tico. As pizzas são vendidas 
à la carte. Entre os sabores 
estão margherita, portuguesa, 
costela gourmet, filé, calabresa e 4 queijos. 
Há também uma opção vegetariana com 
molho italiano, manjericão, mozzarella de 

búfala, catupiry 4 queijos, alcachofras, mo-
lho pesto, tomate cereja e rúcula. Fica na R. 
Marquês do Herval, 232, Centro. Fone: (51) 
9 9199-2797.

https://waycontent.com/
https://www.instagram.com/artpizza_/?hl=pt-br
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O que visitar
Museu Histórico Municipal
No interior de uma praça, o Mu-
seu Municipal Adolfo Evaldo Lin-
denmeyer ocupa a antiga estação 
férrea. Na parte interna, artefatos 
mostram como a sociedade e a 
tecnologia evoluíram ao longo do 
tempo. Conta ainda a história da 
cidade, além de ter espaço dedica-
do aos indígenas e à luta contra o 
preconceito aos povos originários e 
negros. Gratuito, abre de segunda a 
sexta e no 1º e 3º domingo do mês.

Fica na Avenida 20 de Setembro, 
3675. 

Reserva Ecológica Picada Verão
O antigo Sítio da Família Lima agora 
se chama Picada Verão e é conhe-
cido por suas 5 cachoeiras de fácil 
acesso – a primeira em uma trilha 
de 100 metros. Abre em setembro 
e funciona todo o verão. Passeando 
pelo sítio é possível avistar bugios, 

pássaros e outros animais silves-
tres. Tem quadras de vôlei e quios-
ques para churrasco.

Fica na Rua Cabriúva, 25, Picada 
Verão.

Morro Ferrabraz 
A 779 metros de altitude, tem a vis-
ta mais linda da cidade. No local, dá 
para fazer voos de asa delta ou pa-

Sapiranga Voo livre em Sapiranga

Capital Nacional do 
Voo Livre e Cidade das 
Rosas, Sapiranga tem 
roseirais espalhadas por 
todos os lugares e, na 
primavera, encanta quem 
passeia por suas ruas. O 
destino tem uma pegada 
de turismo rural e um 
circuito cervejeiro: você 
pode se conectar com a 
natureza ao longo do dia 
e curtir a noite em uma 
boa cervejaria. 
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Onde comer em 
Sapiranga

BEER FESTIVAL
Vale Germânico

Churrascaria Matias – Pioneira em rodízio de 
carnes, existe há mais de 50 anos. Sua localiza-
ção estratégica, na RS-239, rota usada por visi-
tantes para chegar à Serra, facilita o acesso de 
quem vem da Grande Porto Alegre. Trabalha com 
mini espeto e refeições completas, buffet a qui-
lo e mesa farta de sobremesas.  Fica na RS-239, 
4523, Santa Fé.

Spettacolo & Tua Terra – Tradicional na cidade, 
serve um completo buffet, com peixes, carnes, 
arroz, massas, risoto, molhos e muitos tipos de 
saladas. As sobremesas são um capítulo à parte, 
com chocolate, mousses, quindim, pudim e chee-
secake.  Fica na Rua Carlos Biehl, 239, Centro.

Dica do Vale Germânico

Com uma vista incrível, a Fazenda das Su-
culentas vende cactos e suculentas de di-
versas espécies, tamanhos e valores. A pro-
prietária também faz mosaicos em vasos e 
quadros que podem ser adquiridos ali. É um 
lindo passeio e ponto turístico quase obri-
gatório ao se fazer um roteiro na cidade. Na 
parte externa, há um jardim com visão am-
pla da propriedade – você pode levar sua 
cadeira e chimarrão e apreciar a paisagem. 
Fica na João Adão Harff, 110, Novo Centená-
rio.

raglider, que devem ser agendados previamente. Com 
trilhas e rampas desafiadoras, também recebe cam-
peonatos, como o de downhill. Foi palco de um conflito 
religioso conhecido como a Batalha dos Muckers: a jo-
vem curandeira Jacobina Mentz e seu esposo João Jorge 
Maurer perderam a vida lutando por seus ideais após a 
ira de outros habitantes que a consideravam inimiga da 
igreja e a acusavam de ser uma falsa curandeira.

Centro Municipal de Cultura 
Inaugurado em 1988, com 492 lugares, o Centro Mu-
nicipal de Cultura Lucio Fleck recebe manifestações 
artísticas e culturais. O nome homenageia o professor 
Lucio Fleck, falecido em 2010 aos 91 anos, autor dos 
livros A História de Sapiranga, Sereis Minhas Testemu-
nhas e A Saga do Vale. Fica na Rua Sete de Setembro, 
766, no centro.

https://www.instagram.com/churrascariamatias/
https://www.instagram.com/fazendadassuculentas/
https://www.instagram.com/fazendadassuculentas/
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A poucos quilômetros de Porto 
Alegre, o Vale Germânico é uma 
região fácil de ser percorrida. 
Com boa parte dos trajetos as-
faltados, o roteiro liga a capital 
gaúcha a municípios repletos de 
história, muitos deles com ca-
racterísticas bem interioranas. 
A região é um convite a passeios 
curtos e até mesmo viagens de 
bate e volta no mesmo dia. As 
raízes alemãs são encontradas 
por todo lado, com foco na cer-
veja artesanal, na história, na 
arte e na gastronomia. 
 
Indicamos 4 roteiros contem-
plando as 13 cidades que estão 
neste guia do Vale Germânico. 
Entre eles você encontrará as se-
guintes experiências: Para curtir 
a natureza e as artes, incluin-
do São Leopoldo, Morro Reuter 
e Santa Maria do Herval. Para 
quem é apaixonado por cerve-
jarias, em Novo Hamburgo, Dois 
Irmãos e Estância Velha. Para 
quem gosta de boa gastrono-
mia, em Campo Bom, Araricá, 
Nova Hartz e Sapiranga. Para se 
conectar com a natureza e a his-
tória da colonização alemã, em 
São José do Hortêncio, Presiden-
te Lucena e Lindolfo Collor.

Natureza Cerveja Gastronomia História
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Roteiro 1: Arte e Natureza

São Leopoldo, 
Santa Maria
do Herval e 
Morro Reuter

Primeiro dia 
Nesta experiência, comece a via-
gem por São Leopoldo. Na cidade, 
percorra a rota germânica passando 
por atrações culturais que ajudam 
a conhecer um pouco mais sobre 
a história dos imigrantes, como o 
Museu Histórico Visconde de São 
Leopoldo, o Museu do Trem e a 
Praça do Imigrante. 
 
Hospedagem
Aproveite para fazer o check in no 
final da tarde no Work+Hotel, uma 
hospedagem charmosa com hall de 
entrada que parece uma casa bem 
decorada. Fica na Av. Unisinos, 1277, 
bairro Cristo Rei.
 
Após se instalar no hotel, é hora de 
curtir a noite na Maniba Central, 

cervejaria moderna no centro da 
cidade, onde você pode optar por 
lanches e petiscos enquanto apre-
cia a cerveja artesanal tirada direto 
da torneira e ouve uma boa música 
ao vivo.
 

Segundo dia 
Acorde cedo, pois a jornada exigi-
rá bastante energia. O roteiro será 
dividido em dois destinos tomados 
de natureza e arte. É recomendável 
tomar um café da manhã reforçado 
no hotel antes de embarcar rumo 
a Santa Maria do Herval, peque-
no e charmoso município rodeado 
de montanhas verdejantes. A visita 
pode começar pelo Museu Históri-
co Municipal, onde fica o Memorial 
da Arquitetura Germânica. Aprovei-
te para renovar as energias levando 

produtos da loja Chocolates Cris-
tiane e, em seguida, para respirar ar 
puro e sentir a vibração da natureza 
na Cascata dos Bugres. Para en-
cerrar a manhã, uma cerveja bem 
gelada na Wig’s Craft Beer.
 
Chegando a Morro Reuter, almo-
ce e curta o início da tarde no res-
taurante El Paradiso, um lugar em 
meio à natureza com buffet de co-
mida com saladas variadas e carnes 
de primeira preparadas na hora. Há 
ainda o buffet de sobremesas, com 
35 variedades, e buffet de bolos e 
chás. Depois, vá até o Caminho das 
Serpentes Encantadas, uma gale-
ria de arte junto a um bosque que 
vai te surpreender. Ao final da tarde, 
termine o roteiro bebendo e co-
mendo petiscos no jardim da Cer-
vejaria Oripacha.

Natureza

Museu do Rio, em São Leopoldo

https://workhotel.com.br/
https://www.instagram.com/manibacentral/
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Roteiro 2: As Cervejarias Alemãs

Novo Hamburgo, 
Dois Irmãos e
Estância Velha

A cerveja é uma bebida tradicional 
no Vale Germânico e muitas cida-
des dispõem de produção da bebi-
da artesanal, além de bares e cer-
vejarias com ambientes agradáveis 
e cardápio farto. Escolhemos um 
roteiro que passa por Novo Ham-
burgo, Dois Irmãos e Estância Ve-
lha e possibilita a visita a cervejarias 
artesanais bem diferentes, cada 
uma com sua peculiaridade e esti-
lo. Os cervejeiros de plantão podem 
gostar desse roteiro de um dia. 

Não deixe de consultar as opções cul-
turais destes municípios apresenta-
das neste guia e incluir no seu roteiro!
 

Novo Hamburgo
Há possibilidades variadas no 
mundo cervejeiro da cidade e você 

pode escolher aquela que tem seu 
estilo. A Green Head Beers é um 
dos empreendimentos cervejei-
ros com proposta descontraída, 
dentro de um pavilhão onde ofe-
rece cervejas especiais, régua de 
degustação e culinária de boteco 
repaginada, com destaque para 
a Flammkuchen (pizza alemã). 
Fone: (51) 99877-7719.
 

Dois Irmãos
Nesta cidade que possui a cultura 
germânica evidente, encontra-se a 
Rothenburg, cervejaria que propor-
ciona tour às instalações para co-
nhecer o processo de fabricação e 
a história da cerveja. Oferece chope 
de diversos estilos e drinks acom-
panhados de petiscos, tábuas de 
carnes, peixe frito, pastéis e ham-

búrgueres. A localização permite 
vista panorâmica da cidade e do 
Vale Esquerdo, mesclando ce-
nários urbanos e naturais. Fone:
(51) 9 8473-6281.
 

Estância Velha 
Cidade colonizada por alemães 
desde 1825, com uma vasta mescla 
cultural, contando com o tradicional 
Festival de Kerb. No destino também 
está a Clandestina Craft Beer, pri-
meira cervejaria no município. Com 
a proposta de proporcionar uma 
experiência cervejeira diferenciada. 
Com estilos diversos: Cerveja clara, 
leve e refrescante; Cerveja da “Esco-
la Belga” que não vai fruta e nem é 
exageradamente doce; uma potente 
cerveja escura da “Escola Alemã”. 
Fone: (51) 9 9353-1507.

Cerveja

https://www.instagram.com/greenheadbeers/
https://www.instagram.com/cervejaria.rothenburg/
https://www.instagram.com/clandestinacraftbeer/
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Hospedagem 
Para finalizar o roteiro, que tal pas-
sar a noite no hotel Swan Tower, em 
acomodações aconchegantes e 
modernas, junto ao centro históri-
co de Hamburgo Velho e a apenas 
1 quilômetro do centro? Os municí-
pios deste roteiro também dispõem 
de outras alternativas de hospeda-
gem que você encontra neste Guia 
(páginas 48 a 51).
 
Outras cervejarias
Se você quiser mudar seu roteiro, 
aqui vão mais possibilidades de cer-
vejarias:
 

Novo Hamburgo 
 
Cervejaria Fat Bull – Com 20 tor-
neiras de chopp da casa e mais 
as dos convidados, ainda prepara 
drinks clássicos e autorais. Av. Dr. 
Maurício Cardoso, 985, fone (51) 
98357-4942. @fatbulltap e @fa-
tbullbeer. Integra a Rota das Cerve-
jas Artesanais.

Cervejaria Rübe Beer – Produz 
cervejas especiais. Enchimento de 
growlers, venda de garrafas do cho-
pe Rübebeer e de produtos da mar-
ca. Rua 11 de Junho, 271, Vila Rosa, 
fone (51) 99824-1806. Integra a 
Rota das Cervejas Artesanais.
 
Cervejaria Pegasus – Visitas à fá-
brica mediante agendamento. Ofe-
rece chopp Pilsen e Brown Lager 
em Barril e Growler's de 1,5l. Rua 
Guararapes, 343, bairro Ouro Bran-
co, fone (51) 99996-9195.  Integra a 
Rota das Cervejas Artesanais.
 

Dois Irmãos 
Cervejaria Hunsrück – R. Alberto 
Rübenich, 1617, Vila Rosa, fone (51) 
3564-1700. Funciona de terça a 
quinta-feira das 8h às 11h e das 13h 
às 17h30, às sextas das 8h às 11h e 
das 13h às 18h30 e aos sábados das 
9h às 18h.
Cervejaria Mater – R. Pedro Gregó-
rius, 757, fone (51) 3564-3872. De 

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
 
Cervejaria Immer Bier – BR-116, 
km 227, fone (51) 98947-9009. Aos 
sábados, das 12h às 18h.

Chopp em metro

https://www.swanhoteis.com.br/
https://www.instagram.com/fatbulltap/
https://www.instagram.com/rubebeer/
https://www.instagram.com/pegasus.bier/
https://www.instagram.com/hunsruck.cervejaria/
https://www.instagram.com/cervejariamater/
https://www.instagram.com/immer.bier/
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Roteiro 3: Gastronomia Criativa

Campo Bom, 
Araricá,
Nova Hartz
e Sapiranga

Acorde cedo e prepare-se para um 
roteiro delicioso! 
 
Inicie seu dia tomando café da ma-
nhã no Quiero Café em Campo 
Bom. A rede de cafeterias tem uma 
unidade moderna na cidade, com 
cardápio completo, incluindo pães, 
chocolate quente, cafés especiais, 
doces na taça, combos de café da 
manhã, frutas, açaí, salgados, menu 
sem lactose, menu para vegetaria-
nos e mais uma infinidade de de-
lícias. Após o café, visite o Espaço 
Cultural Dr. Liberato, um lugar para 
quem busca saber mais sobre a his-
tória, a cultura e a arte locais. Encer-
rando o tour histórico, vá até o Solar 
das Orquídeas que está aberto de 
segunda à sexta das 9h às 17h30 
e aos sábados das 9h às 17h, e en-
cante-se com a enorme coleção de 

plantas. Encerre a manhã bebendo 
cerveja artesanal na Brew Up, uma 
cervejaria jovem e descolada.
 
A tarde começa com paisagens lin-
das e comida boa. A Guntherland, 
em Araricá, é o lugar ideal para 
almoçar e se conectar com a na-
tureza. É um lugar único, que vale 
muito mais do que uma paradinha 
rápida. Localizada na área rural da 
cidade, a propriedade tem quase 
35 hectares e um projeto agroe-
cológico super legal, com um res-
taurante charmoso, pracinha para 
as crianças e animais como ove-
lhas, vacas e galinhas. Há também 
uma casinha na árvore e área para 
as crianças brincarem. Você pode 
passar a tarde no local, se divertin-
do com a família e curtindo as pai-
sagens repletas de campos verdes.

No início da noite, vá até Nova 
Hartz e jante no pub The Roast 82, 
cujo cardápio oferece drinks temá-
ticos e criativos em um ambiente 
descontraído, com mesa de sinuca, 
área externa, mesas em meio às ár-
vores e muita música.
 
Após o jantar, hospede-se no Ho-
tel das Rosas, em Sapiranga, 
uma hospedagem com sacada nos 
quartos e vista para o Morro Ferra-
braz. No dia seguinte, aproveite o 
café da manhã reforçado do ho-
tel e a cidade. Durante o dia você 
pode visitar reservas ecológicas 
como a Picada Verão e o Cam-
ping Deberofski, além de andar 
de asa-delta no Morro Ferrabraz 
e comprar algumas plantinhas na 
Fazenda das Suculentas. Encerre 
o último dia do roteiro na cerveja-

Gastronomia
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ria Koningin Bier, que tem uma 
degustação pocket harmonizada 
que inicia com Arancino e termina 
com sorvete de cerveja com geleia 
de goiaba. Um espetáculo.
 

Outras sugestões
em Campo Bom
Butiquim Nordestino – Cardápio 
nordestino composto por pratos 
diversos, além de lanches como 
tapioca, hambúrguer e pizza. A 
decoração é típica do Nordeste e 
o atendimento, ótimo. De segun-
da a sábado, das 18h30 às 22h. 
Fica na Avenida Independência, 
889, centro. Fone (51) 9 9711-7679. 
 
Clube 15 de Novembro – Restau-
rante buffet comandado pela cheff 
Isabel Schuckes. Tem excelente 
gastronomia num espaço lindo e 
histórico na região central, com es-
tacionamento próprio. De segunda 
a sábado, das 11h às 14h. Fica na Av. 
Brasil, 3092. Fone (51) 3597-3612 e 
(51) 9 9822-0638. 

Karatemaki – Oferece a 
sua melhor experiência 
em sushi no Espaço Gar-
den: um sofisticado am-
biente com a proposta de 
promover o bem-estar e a 
conexão com a natureza. 
De segunda a sábado, o 
melhor da culinária japo-
nesa e contemporânea 
espera por você. Sequên-
cia, combinados, peças 
de sushi tradicionais e 
especiais, pratos quentes 
e sobremesas. Av. Inde-
pendência, 445, centro, 
Campo Bom - Fone: (51) 9 
9998-9337

Outras sugestões
em Sapiranga
 
Grunberg Craft Bier – Fica na 
área rural da cidade e oferece tour 
guiado pela fábrica, com régua de 
degustação especial ao final do 
passeio. R. Cansi, 560, Centenário 
Rural, Fone (51) 9 9881-8136.

Leoner Hof Craft Beer – Funciona 
em uma casa histórica. Os rótulos 
das latinhas fazem sucesso, com 
homenagens à cidade – a primei-
ra a ser lançada foi a Cidade das 
Rosas, com desenhos de pontos 
turísticos criados pela artista local 
Camila Averbeck. R. Pres. Kennedy, 
355, centro. Fone (51) 9 9166-8009.

Acima, The Roast 82, em Nova Hartz

https://www.instagram.com/koniginoficial/
https://www.instagram.com/butiquimnordestinors/
https://www.instagram.com/cheffisabelschukes/
https://www.instagram.com/karatemaki/
https://www.instagram.com/grunbergcraftbier/
https://www.instagram.com/leoner.hof/
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Roteiro 4: Conexão Natureza e História

Lindolfo Collor,
São José do
Hortêncio e
Presidente
Lucena

História

Este é um roteiro com muitas sur-
presas e descobertas no interior 
do Vale Germânico. Essa sugestão 
de viagem passa por cervejarias e 
construções históricas que con-
tam um pouco sobre a história do 
berço da colonização alemã no 
Estado. Neste caminho é muito fá-
cil deslocar-se entre os municípios 
desse circuito, já que a maioria das 
estradas é asfaltada. 

Sugerimos primeiro uma visita sem 
pressa em duas cervejarias de Ivoti, 
a Adoma, que fica em plena área 
histórica da cidade, e o Rancho Fa-
tbull, uma deliciosa surpresa que 

merece algumas horinhas de pas-
seio para ser bem aproveitada!

Localizada no Núcleo Enxaimel da 
cidade, em uma casinha charmo-
sa com arquitetura típica alemã, 
a Adoma é super disputada. Para 
quem preferir, há espaço na área 
externa e, claro, diversos tipos de 
chopp que saem diretamente das 
torneiras em estilo artesanal – en-
tre eles, pilsen, weiss e berga. No 
cardápio, petiscos como salsichas 
alemãs, bolinho de batata, pastel 
e pizza fazem sucesso. Fica na R. 
Duque de Caxias, 293, Harmonia. 
Fone: (51) 9 9833-4838.

A poucos minutos de distância está 
o Rancho Fatbull. A arquitetura da 
construção lembra celeiros de fil-
mes americanos. Na parte externa 
há até uma pickup F100 (ano 1978) 
com colchonetes e almofadas. É um 
ótimo lugar para as crianças brinca-
rem ou para sentar-se e jogar con-
versa fora com os amigos, enquanto 
se bebe uma cerveja bem gelada. 
Entre as delícias do cardápio des-
tacam-se o bolinho de costela e a 
batata que leva o nome da casa (in-
clui queijo fundido, carne de panela, 
sour cream e farofa). Está localiza-
da na Avenida Pres. Lucena, 5760, 
Nova Vila. Fone (51) 9 9993-0101.

https://www.instagram.com/cervejaadoma/
https://www.instagram.com/ranchofatbull/
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Lindolfo Collor
Depois de explorar Ivoti e suas cer-
vejas, Lindolfo Collor é a parada, 
um destino com lindas paisagens 
verdes, cascatas, animais silvestres 
e construções históricas que con-
ferem charme à região.

Entre elas, há 16 casas enxaimel 
centenárias, a Igreja Evangélica 
Luterana, a praça da cidade, a Pa-
daria Gosto e Sabor, o Refúgio do 
Moinho e o Sítio Arqueológico.

São José do Hortêncio
A 21 minutos de Lindolfo Collor fica 
este lugar para se desligar dos pro-
blemas e do barulho e fazer uma 
conexão com a história alemã no 
RS. Durante o tour pelo município 
você pode conhecer as Casas da 
Imigração, a Igreja Católica Matriz 
São José, a Ponte de Ferro Daniel 
Ribeiro, a Ponte Pênsil e o Galpão 
do Chopp, um biergarten rústico e 
familiar onde você pode apreciar o 
chopp artesanal. 

Finalize seu roteiro fazendo uma vi-
sita à Tenda Rodeio, em Presidente 
Lucena, um lugar famoso pelo de-
licioso pão caseiro, além de diver-
sos produtos coloniais e um mini 
café no estilo colonial e "alemão".
 
Galpão do Chopp – Estr. Exaltação 
da Santa Cruz, 3100, São José do 
Hortêncio. Fone: (51) 9 9689-3569.

Tenda Rodeio – Av. Pres. Lucena, 
4742, Pres. Lucena. Fone: (51) 9 
9657-9498.

Avenida Mathias Steffens
e Ponte de Ferro Engenheiro
Daniel Ribeiro

https://www.instagram.com/galpao_do_chopp/
https://www.instagram.com/tendarodeioo/
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O calendário anual de eventos do 
Vale Germânico não deixa lacunas 
na agenda. Ele é responsável por 
atrair um número expressivo de tu-
ristas e visitantes, o que contribui 
para a redução dos efeitos da sazo-
nalidade. Na sequência, os eventos 
foram agrupados conforme o mês 
do ano e a cidade em que ocorrem, 
acompanhados de uma breve des-
crição.

Aproveite a programação completa 
e visite o Vale Germânico durante as 
dezenas de festividades. Confira a 
seguir:

 

Janeiro
Não há eventos agendados entre 
os municípios contemplados neste 
guia.

Fevereiro
Carnaval Vermelho e Branco – 
Novo Hamburgo. Considerado o 
maior baile de Carnaval do sul do 
Brasil.
 
Carnaval de Rua – São Leopoldo. 
Com grande participação popular, 
envolve a comunidade na sua pre-
paração.
 

Março
 
FIMEC – Na Fenac, Centro de Even-
tos e Negócios de Novo Hamburgo
Com 30 países visitantes, reúne 
toda a operação do setor coureiro 
calçadista.
 
Rodeio Internacional de Campo 
Bom – Campo Bom, no Parque do 
Trabalhador. Com shows, bailes, tiro 

de laço, gineteada, dança, bocha, 
truco e acampamento

Carreteada de Lomba Grande – 
Novo Hamburgo. Desfile de 300 
carretas pelas ruas do bairro rural, 
acampamento e baile.
 
Feira dos tapetes de couro – Lin-
dolfo Collor. Exposição e venda de 
artefatos derivados do couro, com 
shows e gincana.
 
Food Truck Festival – Nova Hartz. 
Três dias de comida boa, com food 
trucks, e shows com vários estilos 
musicais.
  

Abril
Feira Loucura por Sapatos e Festi-
val de Cervejas Artesanais – Edi-
ção abril – Novo Hamburgo. Volta-

Os eventos do Vale Germânico
Grupo folclórico
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da ao consumidor final. Em paralelo 
há o Festival de Cervejas Artesanais. 
 
Encenação da Paixão de Cristo – 
Campo Bom. Na Páscoa, com ato-
res, professores, coral e orquestra 
de voluntários.
 
Fest Feira – Dois Irmãos. Entre abril 
e maio, com produtos da agricultu-
ra, indústria, comércio e serviços.
 
Páscoa das Rosas – Sapiranga. De-
corado com ovos gigantes pintados 
e a Osterbaum, árvore símbolo da 
Páscoa.

Festa Municipal do Aipim – São 
José do Hortêncio. Bienal, para co-
memorar a boa safra, com culinária 
à base de aipim e shows.

Festival de Kerb – Estância Velha. 
Celebrado desde 1853 na inaugura-
ção do templo de alvenaria da Igreja 
Evangélica.
 

Maio
Fest Feira – Dois Irmãos. Entre abril 
e maio, com produtos locais, shows 
e praça de alimentação.
 
Fusca Show e Encontro Sul-a-
mericano de Fuscas e Derivados 
– Novo Hamburgo. Promovido pelo 
Clube do Fusca de NH, reúne 600 
expositores de 4 países.
 
Aldeia Sesc/RS Capilé – São Leo-
poldo. Linguagens e manifestações 
artísticas com grupos locais, regio-
nais e nacionais.

Romaria Diocesana das Mães – 
Novo Hamburgo. Saída da Catedral 
São Luiz Gonzaga, com destino ao 
Santuário das Mães.

Sulserve: Feira de Padarias, Gas-
tronomia e Hotelaria – Novo Ham-
burgo. Reúne expositores do setor 
para negócios e parcerias.

Festa da Batata-Kartoffelfest – 
Santa Maria do Herval. Dois finais 
de semana com atrações culturais, 
culinária, mostras dança e música.
 
Feira do Livro – Lindolfo Collor. 
Para estimular o hábito da leitura 
e aproximar leitores dos escritores 
regionais.
 
FeiPet – Novo Hamburgo. Feira 
profissional com foco em negócios 
no setor de Animais de Estimação.
 

Junho
Sarau de Arte M’Bororé – Campo 
Bom. Rodeio artístico listado entre 
os maiores eventos culturais do RS.
 
Ecofest: a Festa da Agroecologia 
– Morro Reuter. Novo olhar sobre a 
alimentação, com feira de produtos 
agroecológicos.
 

Julho
Festa do Colono de Lomba Gran-
de – Novo Hamburgo. Comemora 
a imigração alemã na região e no 
Estado.
 
Fenac Festival Beer & Food – Nos 
pavilhões da Fenac, em Novo Ham-
burgo. Três dias de diversão, acompa-
nhados de 25 cervejarias artesanais.

Café da Colônia e Arte na Praça – 
Morro Reuter. Com kits com o me-
lhor da culinária germânica e pro-
dução de artistas e artesãos.

São Leopoldo Fest – São Leopol-
do. Resgata memória e contribuição 
dos alemães, com folclore, comida 
e música.

Rural Fest – Estância Velha. Valo-
riza a agricultura familiar o turismo, 
com exposição e shows.
 
Romaria do Padre Réus – São Leo-
poldo. No segundo domingo de ju-
lho, reúne milhares de pessoas.
 

Agosto
 
Expoclassic – Novo Hamburgo. 
Evento de carros antigos com mais de 
700 veículos nos pavilhões da Fenac.
 
Festa das Azaleias – Araricá. Rela-
cionada à floração da Azaleia, ainda 
tem o Encontro de Bois Carreiros.
 

Setembro
Kerb de São Miguel – Dois Irmãos. 
Celebra o padroeiro da cidade, com 
dança, música, gastronomia e desfile.

Acampamento Farroupilha – Sa-
piranga. Duas semanas com sho-
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ws, atividades culturais e muita co-
mida típica.
 
Semana Farroupilha – São Leo-
poldo. Tradições gaúchas, gastro-
nomia e piquetes em dois locais 
diferentes.
 
Mostra de Tecnologia e Inovação 
com Ciências (Motic) – São Leo-
poldo. Voltada à promoção da pes-
quisa e da investigação científica 
na Educação Básica.

 

Outubro

Natal dos Anjos – Dois irmãos
 
Feira do Livro de Estância Velha 
– Estância Velha. Além dos livros à 
venda, shows, bate-papo, teatro, 
poesia e quadrinhos.

Hamburgerberg Fest – Novo Ham-
burgo. Dois dias de festa nas ruas 
do Centro Histórico de Hamburgo 
Velho.

Mostratec – Novo Hamburgo. Feira 
de ciência e tecnologia promovida 
pela Fundação Liberato.

Loucura por Sapatos e Festival 
de Cervejas Artesanais – Edição 
outubro – Novo Hamburgo. Para o 

consumidor final, tem em paralelo o 
Festival das cervejas Artesanais.

Halloween de Lomba Grande - 
Novo Hamburgo. Uma doçura de 
evento que ocorre há mais de 10 
anos.
 
Festa Nacional da Lavanda – Mor-
ro Reuter. Oferece produtos à base 
de lavanda e atrações culturais e 
musicais.
 
Kerb in Lindolfo Collor – Lindolfo 
Collor. Comemora a inauguração da 
Igreja Evangélica de Confissão Lu-
terana no Brasil.
 
Espetáculo Municipal de Dança – 
Lindolfo Collor. Apresenta à comu-
nidade o trabalho desenvolvido no 
decorrer do ano.

 

Novembro
Sul Beleza – Novo Hamburgo. Feira 
nos pavilhões da Fenac do setor de 
beleza, perfumaria e bem-estar.

Reparasul – Novo Hamburgo. Feira 
profissional voltada para a cadeia 
de autopeças e equipamentos.
 
Natal dos Anjos – Dois Irmãos. 
Evento que transforma e ilumina 

a cidade, com atrações artísticas e 
culturais.
 
Festa das Rosas – Sapiranga. Com 
desfiles, exposição industrial, co-
rais, bandinhas e bandas marciais.
 
Schmierfest – Presidente Lucena. 
Valoriza a culinária germânica, com 
a schmier colonial como principal 
atração.

 

Dezembro 
Rodeio Interestadual e Interna-
cional da Sociedade Gaúcha de 
Lomba Grande – Novo Hamburgo. 
Modalidades artísticas, esportivas, 
campeiras, shows e baile.
 
Natal da Integração – Campo 
Bom. Desde 1989, espalha o espírito 
natalino no centro da cidade e nos 
bairros.
 
Natal Família – Estância Velha. 
Programação musical e teatral, 
desfile, artesanato e decoração.
 
Natal dos Anjos – Dois Irmãos. 
Atrações artísticas, culturais, desfi-
les temáticos e árvore natalina.
 
Show da Virada – Santa Maria do 
Herval. Evento com bandas regio-
nais que garantem a animação na 
virada.
 
Natal Iluminado: Tempo de União 
– Lindolfo Collor. Aldeia de Natal, 
Casa do Papai Noel, feira de Natal, 
presépio e árvore natalina.
 
Natal das Rosas – Sapiranga. Atra-
ções com decoração e Papai Noel 
na Praça da Bandeira.
 
Dezemberfest – Nova Hartz. Prin-
cipal evento cultural, com em três 
dias de muita festa e tradição.

Natal dos Anjos, em Dois Irmãos
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Onde se hospedar
no Vale Germânico

Hotéis executivos, pousadas em 
meio à natureza, experiências úni-
cas ou hotéis com infraestrutura 
completa? Seja qual for sua es-
colha, o Vale Germânico tem uma 
oferta hoteleira para cada estilo 
de viagem.

Logo no início da rota, em São 
Leopoldo e Novo Hamburgo, está 
a maior quantidade de opções. 
Para quem deseja isolamento ou 
hospedagens peculiares, vale a 
pena investir nas cidades meno-
res. A seguir, uma lista de possibi-
lidades em diferentes municípios 
que preservam características 
germânicas como herança.

Campo Bom
Hotel Suárez
No centro da cidade, a hospeda-
gem passou por uma importante 
modernização e permite acesso 
rápido aos centros empresariais do 
Vale dos Sinos e da Região Metro-
politana de Porto Alegre. Os ser-
viços incluem recepção 24 horas, 
café da manhã cortesia, restau-
rante com almoço e jantar, room 
service 24 horas, acesso gratuito à 
internet, TV a cabo, ar condiciona-
do, jornais, serviço de lavanderia, 
academia, espaço para crianças, 
espaço para reuniões e eventos, 
piscina e estacionamento.

Dois Irmãos
Hotel Di Fratelli
Com acesso rápido e fácil aos prin-
cipais pontos da cidade e da região, 

Pousada Chalés do Bosque, Nova Hartz

https://www.hotelsuarez.com.br/hs/hotel-suarez-campo-bom/
http://www.hoteldifratelli.com.br/
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a hospedagem tem arquitetura ale-
mã que lembra as casas em estilo 
enxaimel. O café da manhã é colo-
nial, com pães, bolos, frios, frutas, 
salgados, sucos e doces em geral. 
Equipados com ar condicionado, TV, 
frigobar, telefone, wi-fi, secador de 
cabelo, banheiro privativo e aque-
cimento central, os apartamentos 
são espaçosos. Os hóspedes tam-
bém têm acesso a lanches 24 horas 
e um restaurante que funciona das 
18h às 21h30, além de lavanderia e 
acesso ao elevador em todos os cô-
modos. Há ainda sala de chimarrão 
com amplo jardim.

Hotel Kleinville
No centro da cidade e próximo à 
Praça do Imigrante, tem 42 quartos, 
todos com ar condicionado, frigo-
bar, televisão, secador de cabelo. Há 
estacionamento privativo para os 
hóspedes.
 

Novo Hamburgo

Swan Tower
A 1 quilômetro do centro da cidade 
e apenas 5 minutos a pé do Centro 
Histórico de Hamburgo Velho, conta 
com acomodações aconchegantes 
e modernas, tem piscina coberta, 
sala de jogos, sauna seca, sauna a 
vapor, academia, estacionamento 
gratuito e restaurante intimista para 
os hóspedes, com pratos da culiná-
ria nacional e internacional. 
As acomodações têm TV a cabo 
e wi-fi, ar-condicionado, frigobar 

e mesa de trabalho. Há 6 tipos de 
quartos, incluindo suítes que con-
tam com cozinha completa, mini 
bar, sofá e banheiro privativo com 
uma pequena banheira.

No café da manhã há opções de ce-
reais, pães, geléias, frios, ovos, bo-
los, salada de fruta, sucos e frutas.

Pousada Sítio Pé Na Terra
Na área rural de Novo Hamburgo, 
é um lugar na natureza para des-
cansar e viver experiências transfor-
madoras. A propriedade tem uma 
charmosa e colorida hospedagem 
com 12 quartos, que acomodam 
até 40 pessoas. Existem opções de 
suíte dupla ou tripla, para 2, 3, 4 e 8 
pessoas, além de um container pri-
vativo que acomoda duas pessoas. 
Durante sua estadia é possível fazer 
aulas de yoga, oficinas de artes e 
até uma trilha em meio à natureza.

Novo Hamburgo Business Hotel
O hotel tem ótima localização, no 
centro da cidade, em uma rua com 
muitos atrativos, opções gastronô-
micas e de lazer. Além disso, você 
pode levar o seu bichinho de esti-
mação, pois o hotel é pet friendly. 
Os apartamentos contam com se-
cador de cabelo, ar condicionado, 
chuveiro a gás, smart TV e wi-fi.

O café da manhã é variado e prepa-
rado no local a partir de receitas da 
região – há pães, bolos, salgados, 
sucos naturais e cucas. A luz natural 

deixa o ambiente bonito e os pele-
gos nas cadeiras trazem aconchego 
ao espaço.
 
Ibis Novo Hamburgo
Hotel moderno com quartos clima-
tizados, frigobar e wi-fi. No restau-
rante são servidos café da manhã 
e jantar, ambos opcionais. O bar 
oferece lanches e drinks 24 horas. 
Conta com sala de eventos equipa-
da, auditório para até 60 pessoas e 
estacionamento grátis. Seu cão é 
bem-vindo, mediante taxas.

Locanda Hotel
Localizado ao lado da Fenac e a 
40km da capital gaúcha, fica no co-
ração do Vale dos Sinos. Apresenta 
arquitetura moderna e funcional e 
tem 85 apartamentos, piscina cli-
matizada, health club, estaciona-
mento e internet grátis.

Nova Hartz

Chalés do Bosque
A natureza e a casa de madeira da 
Pousada Chalés do Bosque se com-
plementam e formam um cenário 
digno de filme ou romance. O chalé 
fica no interior de uma proprieda-
de privada e rural, próxima ao cen-
tro – para acessá-la, é necessário 
atravessar uma pequena ponte de 
madeira e seguir por uma estrada 
de chão.

O chalé é amplo, aconchegante e 
acomoda 4 pessoas em um espa-

http://kleinvillehoteis.com.br/
https://www.swanhoteis.com.br/
https://www.instagram.com/sitiopenaterra/
http://novohamburgohotel.com.br/br/home/
https://all.accor.com/hotel/8175/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&y_source=1_MTUzNTg1MDAtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
http://www.locandahotel.com.br/
https://www.instagram.com/pousadachalesdobosque/
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ço composto por dois quartos com 
cama de casal, banheiro, sala e co-
zinha integradas e ampla varanda 
de frente para um lago. A cozinha, 
junto à qual fica uma churrasqueira, 
conta com utensílios, fogão, forno 
elétrico, geladeira, cafeteira elétri-
ca, torradeira e liquidificador.

Sapiranga
Hotel das Rosas
A hospedagem fica no centro, pró-
ximo à BR-116. Alguns quartos têm 
sacadas com uma linda vista para 
os morros da cidade, além de ar 
condicionado, TV a cabo, frigobar 
e serviço de lavanderia. O café da 
manhã é oferecido no 7º andar e 
tem opções de frutas, bolos, tor-
tas, frios, pães, salgados, sucos e 
iogurtes.

Hotel Vinte
Ao pé do Morro Ferrabraz, o Hotel 
Vinte é um lugar familiar, simples 
e aconchegante. Tem três catego-
rias de apartamentos: econômico, 
standard e confort, e sacada com 
vista para o morro. A hospedagem 
também oferece estacionamento 
24 horas, café da manhã, wi-fi e 
lavanderia.

Hotel Comoditá
O hotel oferece serviços que vão 
do despertar ao traslado, wi-fi em 
todos os ambientes, lounge com-

partilhado, lavanderia, jardim e 
churrasqueira disponível para os 
hóspedes. Os quartos contam com 
TV de tela plana a cabo, frigobar e 
banheiro privativo.

 

São Leopoldo

Work+Hotel
Existe há 7 anos e fica em frente à 
Universidade do Vale do Rio dos Si-
nos (Unisinos). Aconchegante, tem 
no seu hall de entrada papel de pa-
rede lembrando o mapa-múndi, es-
tante cheia de livros e decoração que 
remete à sala de estar de uma resi-
dência – os livros, aliás, podem ser 
levados pelo hóspede para o quarto.

Tem 47 apartamentos nas modali-
dades dupla ou tripla e luxo supe-
rior – esta última oferece chaleira, 
cestinha com chás e bancada de 
trabalho, entre outras facilidades. 
Servido no térreo, o café da manhã 
é elaborado no local, com cucas, 
bolos e pão caseiro, além de frios, 
iogurte e sucos.
 
Intercity São Leopoldo
Bem no centro da cidade, conta 
com localização estratégica, a pou-
cos metros da entrada de São Leo-
poldo e com fácil acesso às cidades 
próximas.

Além disso, os amantes dos animais 
também podem aproveitar a esta-

dia no local, já que a hospedagem 
é pet friendly. Também oferece res-
taurante aberto ao público.

Klein Ville São Leopoldo
O hotel está localizado no centro 
da cidade, em uma região de muita 
movimentação econômica. A hos-
pedagem oferece áreas de lazer, 
academia e salas de jogos, entre 
outras facilidades.
 
Hotel 10
Às margens da BR-116, conta com 
estacionamento gratuito, café da 
manhã cortesia, wi-fi le conveniên-
cia 24h. A hospedagem oferece 
conforto e praticidade para facilitar 
a mobilidade na região.
 

Hotel Express São Leopoldo
No coração da cidade, oferece fa-
cilidade de transporte para outros 
bairros e para outras cidades da 
região. A proposta é oferecer ser-
viços rápidos e práticos, conforto e 
economia, além de uma completa 
estrutura.

Os serviços incluem recepção 24 
horas, café da manhã cortesia, res-
taurante para almoço e jantar, room 
service 24 horas, acesso gratuito à 
internet, TV a cabo, ar condiciona-
do, jornais, serviço de lavanderia, 
sala de ginástica, espaço kids, salas 
de reuniões e eventos, espaço busi-
ness center e estacionamento.

https://www.hoteldasrosas.com.br/
https://www.hotelvinte.com.br/
http://www.hotelcomodita.com.br/
https://workhotel.com.br/#sobre
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-sao-leopoldo/hotel-intercity-sao-leopoldo/52/
https://kleinvillehoteis.com.br/
https://hotel10.com.br/hoteis/
https://www.guestreservations.com/hotel-express-sao-leopoldo/booking?gclid=Cj0KCQjwnbmaBhD-ARIsAGTPcfXOHGxxDy4Tt4FrNaltyNM-WiV_zM58rWzHE6oVR_y5t46Q4brUwWgaArmCEALw_wcB


https://www.instagram.com/travelterapia/
http://waycontent.com/
http://waycontent.com/
https://sebraers.com.br/
https://www.valegermanicors.com.br/

