
ATRATIVOS TURÍSTICOS DE GRAMADO

PÓRTICO (Entrada Via Nova Petrópolis)
Localizado na entrada de Gramado, sua construção é em estilo bávaro, visando
dar boas vindas aos visitantes. Foi inaugurado em 6 de janeiro de 1973, além de
ser uma bela construção, possui jardins bem cuidados e floridos, encantando os
visitantes que sempre procuram, através da fotografia, obter uma lembrança de
Gramado.
Acessibilidade: Sim
Entrada: Acesso livre
Endereço: RS, 235
Fone: (54) 3286 2803
Site: www.gramado.rs.gov.br;

PÓRTICO (Entrada Via Taquara)
Localizado na entrada da cidade via Taquara, em estilo normando e inaugurado
em 8 de junho de 1991. É uma homenagem à colonização alemã.
Acessibilidade: Sim
Entrada: Acesso livre
Endereço: RS, 115
Fone: (54) 3286 8171
Site: www.gramado.rs.gov.br;

A MINA
Você irá explorar e descobrir mais de 150 pedras preciosas cravejadas na rocha
pelos mais de 80 metros de galerias, encontrando tesouros de ametista, citrino,
ágata e quartzo. Nosso passeio ainda conta com um museu. Nele, há um acervo
de mais de 800 exemplares de pedras preciosas do Brasil e de países como os
Estados Unidos, México, Índia e outros.
Acessibilidade: Sim
RS 235 - KM 31 
Fone: (54) 9956.7483 | (54) 9637.3016
E-mail: contato@aminadegramado.com.br  ;   
Site: www.aminadegramado.com.br;
Entrada: Adulto R$ 20,00, estudantes, crianças e idosos R$ 10,00
Horário de Atendimento: 9:30h às 17:40h
Gerente: Marlise Batista

ALEMANHA ENCANTADA
Inspirado nos contos dos Irmãos Grimm, o parque Alemanha Encantada retrata
através de cenários, arquitetura e esculturas as histórias que um dia habitaram a
imaginação e os sonhos de crianças e adultos. Na torre, de 19,5 metros de altura,
onde a Rapunzel espera seu príncipe encantado, pode-se ter uma vista inédita e
privilegiada do Lago Negro, principal ponto turístico da cidade. Complementando
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os cenários está o Biergarten, local de confraternização e alegria, onde pode-se
apreciar chopes importados e nacionais, além de pratos típicos da culinária Alemã.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Em frente ao Lago Negro.
Site: www.alemanhaencantada.com.br; 
Fone: (54) 3286.2968
Subida na Torre: R$ 15,00, de 5 a 12 anos R$ 5,00, crianças até 5 anos não pagam

ALGUM LUGAR...PARQUE TEMÁTICO
Cultura e entretenimento junto às Maravilhas do Mundo, todas reunidas apenas em Algum 
Lugar, o mais novo Parque Temático de Gramado.
Com réplicas em escala real e cenários interativos onde o visitante se transformará com 
os figurinos especiais para fotos temáticas, Algum Lugar é o Parque ideal para toda a 
família. Um passeio onde nossos guias internos conduzem todo bom viajante a encontrar  
aqui um mundo de conhecimento sobre lugares, monumentos e as Maravilhas do Mundo.
Divirta-se  com os testes  QI,  um espaço de raciocínio  e  muita  interatividade entre  os 
visitantes do Parque.
Com mais de 800m de lazer e uma loja temática que reúne desde a souvenirs, presentes 
temáticos de Monumentos Históricos, quebra cabeça 3D e invenções de Leonardo da 
Vinci.
 Acessibilidade: Sim
Endereço: Avenida das Hortênsias, 4635 - Térreo (Junto ao Super Carros)
E-mail: contato@algumlugargramado.com.br;
Site: www.algumlugar.com.br;
Ingresso adulto: R$30,00
Ingresso infantil de 6 a 12 anos: R$20,00
Ingresso idosos acima de 60: R$20,00
Ingresso professores e estudantes: R$20,00
Fone: (54) 3295-1412
Horário de atendimento: Quarta-Feira à Segunda-Feira das 9:15h às 18:15h

BELVEDERE – VALE DO QUILOMBO
Paisagem que se descortina diante dos olhos do expectador, mostrando o quanto
Gramado é privilegiada e dotada pela natureza. Ali, os 850m de altitude parecem
uma oração de amor e suavidade, onde o ser humano se integra na criação.
Acessibilidade: Sim
Entrada: Acesso livre
Endereço: Av. das Hortênsias

BIBLIOTECA MUNICIPAL CIRO MARTINS
Lá se encontra a Biblioteca Municipal Ciro Martins, que possui sala especial
infanto juvenil e Sub-Secretaria de Cultura, que possui em sua infra-estrutura uma
sala comunitária de multi-uso para ginástica, reuniões, grupo de orações, balet
entre outros, além de sala pedagógica.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Rua São Pedro, 369 – fundos
E-mail: cultura@gramado.rs.gov.br  ;  
Site: www.gramado.rs.gov.br;
Entrada: Acesso livre
Fone/Fax: (54) 3286 9535
Horário de Funcionamento: Segunda à sexta das 8:30h às 11:30h e das 13:30h às 17h
Gerente: Rafael Moura

mailto:cultura@gramado.rs.gov.br
http://www.algumlugar.com.br/
mailto:contato@algumlugargramado.com.br
http://www.alemanhaencantada.com.br/


CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA I
Reúne várias atividades de cunho cultural, como o Museu Municipal Professor
Hugo Daros, o Teatro Elisabete Rosenfeldt, com capacidade para 300 lugares, o
Museu de Artes e salas para cursos, palestras, oficinas teatrais, artísticas e
literárias.
Acessibilidade: Sim
Entrada: Acesso livre
Endereço: Rua Leopoldo Rosenfeld, 818
E-mail: centrodecultura@gramado.rs.gov.br;
Site: www.gramado.rs.gov.br; 
Fone: (54) 3286 4323
Horário de funcionamento: Segunda à sexta das 8h às 11:45h e das 13:30h às
17:45h

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA VÁRZEA GRANDE
Espaço totalmente dedicado à valorização da cultura da comunidade. Possui três
salas de apoio e auditório com 98 lugares destinados para reuniões, palestras,
teatro e cinema, além de biblioteca para pesquisa.
Inaugurado no dia 02 de Julho de 2004.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. do Trabalhador, 201 – Várzea Grande
E-mail: cmcvarzea@gramado.rs.gov.br  ;  
Site: www.gramado.rs.gov.br;
Entrada: Acesso livre
Fone: (54) 3288 1955
Horário de funcionamento: Segunda à sexta das 8h às 11:30h e das 13:30h às
19:30h
Sábados das 18h às 20h (reuniões AA)

CHOCOLATES PRAWER
Conheça a primeira fábrica de chocolate artesanal do Brasil. A visita é gratuíta e não é 
necessário agendar horário. 
Acessibilidade: Sim
Endereço:Av. Das Hortênsias, 4100
E-mail: chocolate@prawer.com.br; comercial@prawer.com.br;  Mauricio brotk
Site: www.prawer.com.br;
Entrada: Acesso livre
Fone/Fax: (54) 3286 1580
Horário de funcionamento da loja: das 8h às 18:30h
Horário de visitação da fábrica: Segunda à sexta das 9h às 11h e 14h às 16h

CRISTAIS DE GRAMADO
Um show room de produtos feitos em cristal, onde você pode conhecer o processo
artesanal de fabricação de cristais.
Acessibilidade: Sim
E-mail:cristaisdegramado@cristaisdegramado.com.br   ;  
telmo@cristaisdegramado.com.br  ;   falecom@cristaisdegramado.com.br  ;   
Site: www.cristaisdegramado.com.br;
Entrada: Acesso livre
Fone/Fax: (54) 3036 1200 (transporte gratuito)
Horário de funcionamento: Diariamente das 8:30h às 17:30h
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Fabricação dos Cristais: Diariamente 8:30h às 12h e das 13:30 às 17h
Gerente: Gustavo Fuchs 

DREAMLAND
O Museu de Cera Dreamland, em Gramado, é o primeiro projeto do gênero a
apresentar ícones do cinema e da cultura pop em toda América Latina. Mais de 50
astros do cinema e personalidades distribuídos em 18 cenários temáticos. O
Dreamland Museu de Cera de Gramado é uma terra de sonhos e fantasias, em
que a visita levará o turista a um mundo mágico em que tudo é possível.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. das Hortênsias, 5507
E-mail: contato@museudeceradreamland.com.br  ;   
Gerente: Elodir Silva
Site: www.museudeceradreamland.com.br; 
Entrada: R$ 80,00 por pessoa (visitação dois museus)
Pacote cinco atrações: R$ 110,00
Fone: (54) 3286 5100
Horário de funcionamento: Diariamente das 8h às 18h
Gerente: Elodir Silva

ESPAÇO CULTURAL MUSEU DO TREM
A malha ferroviária chega em Gramado nos anos 20, sendo uma das alavancas do
turismo, três décadas antes da Emancipação política (1954). Por decisão do
Governo Federal, grande parte das ferrovias foram desativadas na década de 60.
No início dos anos 70 o patrimônio físico é devolvido ao município. Em 2008, num
projeto arrojado foram empenhados esforços para a reconstrução, não só do
prédio, que conserva as mesmas peculiaridades, como também do acervo interno.
É desta forma que o ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO FÉRREA, é uma nova
forma de rever o passado da cidade; com uma sala de projeção, a comunidade
estudantil revê os momentos decisivos do investimento turístico do município.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Rua Viação Férrea, 165
Entrada: Acesso livre
Site: www.gramado.rs.gov.br;
Fone: (54) 3288 2298
Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h às 11:30h e das 13:30h às 17h

ESPETÁCULO BELLE POQUE
Bellepoque é um espetáculo contemporâneo que une arte estética e beleza em 
impressionantes performances que levam o espectador a uma jornada pelo universo da 
sensualidade. A vida alternativa de artistas de cabaré contada de forma alegre e criativa 
através da música, dança, teatro e técnicas circense apresenta uma dimensão sedutora 
da realidade onde o aspecto lúdico e o “proibido” eletrizam os sentidos. Unindo o burlesco 
ao cabaré, Bellpoque é um espetáculo divertido, sensual e performático que ninguém 
jamais esquecerá (+18 anos).
Endereço: Fancy Club Lounge - Rua Garibaldi, 320 – Centro - Gramado
Fone: (54) 3286 7325
E-mail: comercial@kentretenimento.com.br
Site: http:  //www.bellepoqueshow.com.br/  
Horário de atendimento: O Show acontece de Maio à Outubro - Sextas e sábados e de 
novembro à janeiro - Quintas e sextas às 22h30
Entrada: R$ 60,00 R$ 100,00
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Gerente: Lilian Manara e Christine Carpes

ESPETÁCULO KORVATUNTURI
Uma explosiva fusão de teatro, dança, técnicas circenses e cenários virtuais revelam um 
espetáculo emocionante. Intimista! Interativo! Impactante! O Korvatunturi é um show 
mágico e sensorial sobre uma história cativante que mostrará os verdadeiros valores da 
vida; um reencontro da humanidade com os sentimentos de amizade, alegria, 
solidariedade e amor, para emocionar a todas as idades e ser assistido o ano inteiro.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Teatro Faurgs - Rua São Pedro, 663 – Centro - Gramado
Fone: (54) 3286 7325
E-mail: contato@korvatunturi.com.br
Site: http://www.korvatunturi.com.br/

ESPETÁCULO FESTA GAÚCHA
(SUSPENSO TEMPORARIAMENTE)
O principal empreendimento da cultura gaúcha do Conesul, o Parque Gaúcho de 
Gramado, apresenta seu mais novo atrativo: Festa Gaúcha.
Uma noite especial para sentir os ritmos, danças, sons e sabores do pampa gaúcho. Um 
espetáculo musical que alia tradição, cultura e entretenimento. O espetáculo acontece 
todos os sábados e tem início a partir das 20h30. Os ingressos são vendidos na recepção 
do Parque Gaúcho Centro Cultural.
Entrada: Junto com o Gramadozoo
Endereço: Rodovia RS 115, Km 35 – Várzea Grande
Fone: (54) 3421-0800 / 9154-8861
E-mail: eventos@parquegaucho.com.br;
Site: www.parquegaucho.com.br;

IGREJA DO RELÓGIO (Templo Apóstolo Paulo)
A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) foi inaugurada em 5
de fevereiro de 1961 e dedicada ao apóstolo Paulo, seguidor de Cristo. Seu
relógio faz parte do dia a dia da cidade e sua localização, sobre um bouquet de
hortênsias é um dos cartões postais de Gramado.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. das Hortênsias, 1350
E-mail: ieclb.gramado@gmail.com; 
Entrada: Acesso livre
Fone: (54) 3286 1061
Horário de funcionamento: 8:30h às 11:30h e das 14h às 18h
Cultos: 2 Quintas-feiras por mês às 19:30h e Domingos às 9:30h

IGREJA SÃO PEDRO
Inaugurada em 1942, é uma das maiores demonstrações de religiosidade da
comunidade. A estrutura montada em pedra basáltica exibe arte nos vitrais com
imagens sacras e em perfeita harmonia arquitetônica. A torre, de 46m de altura,
inspira uma prece a São Pedro, o padroeiro.
Acessibilidade: Sim
Entrada: Acesso livre
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2659
Fone: (54) 3286 1187
E-mail: pargramado@mitranh.org.br;
Site: www.saopedrogramado.com.br;
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Horário de funcionamento: Diariamente das 7h às 20h

GRAMADO GOLF CLUB
Considerado um dos mais belos campos de golf do Brasil, é rico em araucárias e
possui vegetação abundante. Topografia em altiplano, lagos, grama natural, bar e
restaurante.
Acessibilidade: Sim
Entrada: Acesso livre
Endereço: Est. Mato Queimado, Km 07
Fone/Fax: (54) 3286 2119 
Horário de funcionamento: Terças à domingos das 8h às 18h
E-mail: ggc@hy.com.br;
Site: www.gramadogolf.com.br;

GRAMADOZOO
O Brasil ganhou um novo zoológico, o Gramadozoo. O parque da Serra Gaúcha,
no entanto, não é apenas um espaço turístico recreacional. Em funcionamento
desde setembro de 2008, o Gramadozoo traz um novo conceito para o segmento.
Bem-estar animal, pesquisa, educação e conservação ambiental são os pilares
que norteiam as atividades do empreendimento. No lugar das grades e jaulas,
vidros blindados e enormes viveiros de imersão reproduzem com fidelidade o
habitat das espécies.
Com uma vista magnífica dos vales, o restaurante do Gramadozoo, em formato de
oca indígena, tem capacidade para atender mais de 200 pessoas e oferece o
famoso “Guabi” (crepe). O parque conta ainda com exclusiva loja de produtos que
valorizam a fauna brasileira, onde parte do valor arrecadado é revertido para
pesquisa e conservação de espécies ameaçadas de extinção.
O parque disponibiliza infra-estrutura de altíssimo nível, totalmente adaptada para
portadores de necessidades especiais.
Acessibilidade: Sim
Endereço: RS 115, Km 35
E-mail : agendamentos@gramadozoo.com.br; administracao@gramadozoo.com.br; 
direcao@gramadozoo.com.br; marketing@gramadozoo.com.br  ;   
secretaria@gramadozoo.com.br  ;  
Site: www.gramadozoo.com.br;

Entrada: 
Crianças até 2 anos: isentas
Crianças de 3 a 15 anos: R$ 27,00
Adultos de 16 a 59 anos: R$ 54,00
Idosos acima de 60 anos: R$ 27,00

Passaporte GramadoZoo + Parque Gaúcho:
Crianças até 2 anos: isentas
Crianças de 3 a 15 anos: R$ 28,00
Adultos de 16 a 59 anos: R$ 55,00
Idosos acima de 60 anos: R$ 28,00

Fone: (54) 3421 0800
Horário de funcionamento: Abertura: 9h
Última entrada no parque: 17h
Fechamento do parque: 18h30min
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GREEN LAND – (Junto ao Parque Knorr / Aldeia do Papai Noel) (INATIVO NO 
MOMENTO)
O Green Land, é uma oportunidade de contato com a natureza onde você vai
encontrar um lago com lodo terápico, contato com os animais, emoção nas trilhas
suspensas e na ponte pênsil. Neste lugar a natureza mostra sua beleza de forma
segura proporcionando diversão a adultos e crianças.
Entrada: R$ 5,00 por pessoa
Horário de atendimento: diariamente das 10:30 às 18h

HARLEY MOTOR SHOW
Motociclismo é uma grande paixão e para os amantes das Harley-Davidsons é um
grande estilo de vida.
Harley Motor Show, primeiro espaço temático em toda a América Latina
inteiramente dedicado aos apaixonados pelas motos Harley Davidson.
Numa área de quase 1.000 m2 apresenta mais de 20 motos Harley Davidson
incrivelmente restauradas, abrangendo quase um século de verdadeiras
preciosidades até os mais modernos e atuais modelos. Entre as mais marcantes
atrações do Harley Motor Show está uma moto idêntica à vista no filme
“Sem Destino” (Easy Rider, 1969), além de máquinas iguais às usadas pela polícia
rodoviária federal e à polícia do exército. Há ainda uma Night Road,
que foi projetada em parceria com a Porsche, e outros modelos dos anos 20 aos
anos 70 do século XX.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. das Hortênsias, 5507
E-mail: elodirharleymotorshow@hotmail.com;
Site: www.harleymotorshow.com.br; 
Entrada: Adulto R$ 80,00, crianças R$ 50,00 e idosos R$ 35,00 (visitação dos dois 
museus)
Fone: (54) 3295 1413
Horário de funcionamento: Diariamente das 8h às 18h
Passaporte 5 atrações: R$ 110,00
Gerente: Elodir da Silva Correia

HOLLYWOOD DREAM CARS
A mais linda exposição de carros antigos do Brasil. Nela pode-se sentir e viver o
clima da emoção e nostalgia do glamour de Hollywood, dos anos dourados das
décadas de 50 e 60, além de conhecer maravilhosas motos antigas, das mais
famosas marcas, restauradas em grau de perfeição.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. das Hortênsias, 4151
E-mail: ma.bilheteria@hy.com.br; 
Site: www.hollywooddreamcars.com.br;
Entrada: Adulto R$ 40,00, crianças de 7 a 12 anos 20,00 e idosos R$ 17,50
Pacote cinco atrações: R$ 110,00
Fone: (54) 3286 4515
Horário de funcionamento: Diariamente das 8h às 18h
Gerente: Elodir Correia

KARTÓDROMO TOMASINI
Pista única na região, possui 611 metros de comprimento e 7 metros de largura.
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Acessibilidade: Sim
Entrada: Junto com a Mina
Endereço: Acesso pela RS 235, km 31 – Carazal
E-mail: contato@parquetomasini.com.br  ;   reservas@parquetomasini.com.br  ;  
Site: www.parquetomasini.com.br;
Fone: (54) 9676 8201
Horário de funcionamento: Terças à domingos, das 9h às 12h e 13:30h às 18h
Gerente: lari Antônio Tomasini 

KUR ESTAÇÃO DA ÁGUAS
O kurotel, uma referência mundial em saúde desde 1982, está lançando o Sey
Day Spa; é o Kur Estação das Águas e Spa, onde você pode passar o dia ou
apenas algumas horas desfrutando das águas térmicas, do bistrô com
alimentação saudável e das diversas terapias, em um ambiente descontraído e
com a qualidade internacional Kur.
Terapias com água, boutique Kur, bistrô, terapias corporais, terapias para mãos e
pés, terapias para cabelos, terapias faciais e suítes especiais.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Nações Unidas – Bairro Prinstrop
Fone: (54) 3295 9300
DDG: 0800 970 9898
E-mail: reservas@kurhotel.com.br;
Site: www.kurestacaodasaguas.com.br /   www.kurhotel.com.br  ;  

LAGO JOAQUINA RITA BIER
Idealizado por Leopoldo Rosenfeldt, possui 17.000m2, num espaço cercado de
casas de veraneio, hotéis e araucárias com até mais de 70 anos. Foi construído a
pás e picaretas. O lago é embelezado com uma pequena ilha em seu interior. Uma
caminhada por suas margens é revigorante.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Rua Leopoldo Rosenfeldt
Site: www.gramado.rs.gov.br;
Entrada: Acesso livre

LAGO NEGRO
Inicialmente chamava-se Vale do Bom Retiro. Após um incêndio que arrasou a
imensa mata existente na região, Leopoldo Rosenfeldt construiu o lago, decorando
suas margens com árvores importadas da Floresta Negra da Alemanha, daí seu
nome, Lago Negro. Suas águas são profundas e de um verde escuro carregado,
refletindo o alto dos pinheiros que se alternam com o colorido das azaléias no
inverno e o azul das hortênsias no verão. Por toda sua margem existe um passeio
florido, podendo-se andar a pé. Porém a maior atração fica por conta dos
pedalinhos, que dão ao lago um alegre e movimentado colorido.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Rua A. J. Renner
Site: www.gramado.rs.gov.br;
Horário de funcionamento: Aberto 24h
Pedalinhos: 8h30min às 18h
Valor do Cisne: R$ 20,00 p/ 2 pessoas
Valor do Pedalinho Caravela: R$ 30,00 p/ 2 adultos e 2 crianças até 8 anos
Duração do passeio: 20 minutos
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LE JARDIN PARQUE DE LAVANDA
O primeiro parque de lavanda do Brasil. Inspirado nos parques de lavanda da
Europa e dos EUA, o Le Jardin trouxe a Gramado esta atração inovadora. Que tal
um passeio inesquecível por um amplo jardim, conhecendo diferentes tipos de
lavanda, deixando-se envolver pelo maravilhoso aroma do óleo essencial desta
planta.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Rodovia RS 115, Km 37 – Várzea Grande
E-mail: patricia@lavandas.com.br;
Site: www.lavandas.com.br;
Entrada: Acesso livre
Fone: 54 3286 4280
Horário de funcionamento: Terças à domingos das 9:30h às 17:30h. Durante o
horário de verão das 10h às 18h

MINI MUNDO
Criado pela família Höppner em 1981, nele funciona a fantasia de uma cidade em
miniatura, ao estilo Legoland, na Dinamarca. Mostra réplicas de castelos,
ferrovias, moinhos, praças, igrejas, estaleiros, teleféricos, torres, lagos, cascatas e
casas típicas, num mundo imaginário e criativo.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Rua Horácio Cardoso, 291
E-mail: parque@minimundo.com.br; gisele@minimundo.com.br; Jucara
Site: www.minimundo.com.br;
Entrada: Adulto R$ 24,00, crianças de 2 a 12 anos R$ 12,00, idosos a partir de 60 anos 
R$ 12,00
Fone: (54) 3286-1334 / 3286 4055 / 3286 3129
Horário de funcionamento: Todos os dias das 9:15h às 17h
Gerente: Juçara 

MUNDO DO CHOCOLATE
Avenida Borges de Medeiros, 2497 – Centro
Horário de Atendimento: das 9h às 22h
Entrada: Adulto R$ 28,00, crianças a partir de 5 anos R$ 14,00, idosos a partir de 60 anos 
R$ 14,00
E-mail: portela.paulo74@gmail.com;
Proprietários: Marcos Arand / Guilherme Luz
Gerente: Paulo Portela

MUNDO ENCANTADO
Visite-nos e volte no tempo, conheça a vida dos pioneiros de nossa terra. Parque
temático com miniaturas em movimento, mostrando a arquitetura, o modo de vida
das pessoas e toda a beleza natural de nossa região no começo da colonização.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. das Hortênsias, 2400
E-mail: mundoencantadoparque@pdh.com.br;
Site: www.mundoencantadoparque.com.br;
Entrada: R$ 20,00 por pessoa, crianças 10,00 e idosos 10,00
Fone: 54 3286 5872
Horário de funcionamento: Diariamente das 9h às 17h

MUSEU GRAMADO – MINERAIS E PEDRAS PRECIOSAS
Exposição de mais de 500 pedras semi preciosas, ametistas, ágatas, opalas e geodos 
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encontradas no Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil e exterior.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. Das Hortênsias, 3570
E-mail: contato@museugramado.com.br  ;  
Site: www.museugramado.com.br;
Valor do ingresso: Adultos R$20,00, crianças até 8 anos não pagam
Fone: (54) 3286 3775
Horário de atendimento: das 8h às 18h
Gerente: Taine Oliveira 

MUSEU MEDIEVAL – BRASÕES E CUTELARIAS EM GERAL
A volta ao período medieval é a principal característica desse atrativo turístico,
onde o visitante encontrará brasões, cutelarias (facas), armas, espadas, elmos
(armaduras), machados, mapas e pinturas medievais.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Rua Júlio Hanke, 94
E-mail: contato@museumedieval.com.br;
Site: www.museumedieval.com.br;
Entrada: Adulto R$ 20,00, idoso R$ 10,00, crianças até 10 anos são isentas
Fone: (54) 3286 3697
Horário de funcionamento: 
Alta temporada: Diariamente das 10h às 12h e das 13:30h às 18h
Baixa temporada: Quintas e sextas das 13h às 18h. Sábados das 
10h às 18h e domingos das 10h às 12h e das 13:30h às 16h
Proprietário: Gilberto Zuzemski 

MUSEU DO PERFUME - FRAGRAM
Fábrica, Loja e Museu. Produz deo-colônias corporais, odorizantes de ambientes e
alguns cosméticos na linha de maquiagem, além de ser o primeiro museu da
perfumaria do Brasil. Possui uma exposição de cerca de 450 frascos de clássicos
da perfumaria mundial e outras curiosidades, como um teste psicológico que
orienta na escolha do perfume pessoal. Além disso, o visitante pode assistir um
vídeo com duração de 5 minutos com informações gerais e curiosidades sobre o
mundo do perfume.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. das Hortênsias, 3662
E-mail:   contato@fragram.com.br  ;    Oscar Calloni
Site: www.fragram.com.br;
Fone/Fax: (54) 3286 2719
Entrada: Acesso livre
Horário de funcionamento: Diariamente das 9h às 18h

PAINTBALL ADVENTURE
Equipados com máscaras, coletes e marcadores que lançam bolas de tinta
coloridas, bio degradáveis, em um divertido jogo de ação, no qual duas equipes
competem com o objetivo de atingir e eliminar os adversários.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Campestre do Tigre, s/n
E-mail: contato@paintballadventure.com.br  ;     Monica Lanzen Blum
Site: www.paintballadventure.com.br;
Entrada: R$ 75,00 por pessoa
Fone: (54) 9978 9761
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Horário de funcionamento: Sob agendamento
Gerente: Monica Lanzen Blum

PALÁCIO DOS FESTIVAIS – CINE EMBAIXADOR
Sede de exibição dos filmes participantes do Festival de Cinema de Gramado –
cinema latino e brasileiro. No período do evento recebe artistas consagrados dos
mais distintos lugares do mundo e lança no mercado filmes de curta, média e
longa metragem, que concorrem ao “Kikito”.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2697
Sessões de Cinema: Sexta, sábado, domingo às 20:30h
Fone: (54) 3286 1058
Site: www.gramadosite.com.br/palaciodosfestivais

PARQUE KNORR – ALDEIA DO PAPAI NOEL
Bem no centro da cidade, nos jardins do Parque Knorr, num local repleto de
encanto e magia você encontra a Árvore dos Desejos, o Chalé dos Ursos, Fábrica
de Brinquedos, além da primeira casa da região em estilo bávaro, datada de 1940,
toda decorada com motivos natalinos, onde hoje mora o Papai Noel.
Papai Noel também tem um monorail lindo, que se move em um único trilho
suspenso à beira do vale do quilombo, único deste tipo no sul do Brasil.
Dentro do parque está o mirante de onde pode ser apreciada a melhor vista do
Vale do Quilombo.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Rua Bela Vista, 353
E-mail: rp@papainoel.com  ;   Susane 
Site: www.papainoel.com;
Entrada: R$ 20,00 por pessoa, crianças menores de 1,20m R$ 15,00 e idosos R$ 10,00
Fone: (54) 3286 7332 / 9129 3431
Horário de funcionamento: Domingos à quintas-feiras: 10:30h às 18:30h
Sextas e sábados: 10h às 19h
Gerente: Suzana

PARQUE GAÚCHO
O Parque Gaúcho é o único parque temático do mundo que resgata a formação e
evolução do gaúcho, seus usos e costumes. O empreendimento possui uma
infraestrutura completa de cultura, gastronomia e lazer. Em área de 120 mil metros
quadrados, o parque conta com Memorial do Gaúcho, restaurante temático, arena
de shows e domas, programa de resgate de animais crioulos, galpão mirim, um
espaço lúdico que ensina tradições gaúchas especialmente para as crianças,
horta orgânica, herbário, espaço para exposições de arte gaúcha, mangueira para
apresentações da lida campeira e espaço para shows artísticos. Outro atrativo do
empreendimento é a Cidade dos Gaúchos, que foi inaugurada em agosto de 2012.
O espaço temático interativo apresenta os principais tipos de habitação do interior
do pampa no século 18. No total, são 10 mil metros de área coberta.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Rodovia RS 115, Km 35 – Várzea Grande
E-mail: contato@parquegaucho.com.br; eventos@parquegaucho.com.br;
Site: www.parquegaucho.com.br;

Entrada: 
Crianças até 2 anos: isentas
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Crianças de 3 a 15 anos: R$ 27,00
Adultos de 16 a 59 anos: R$ 54,00
Idosos acima de 60 anos: R$ 27,00

Passaporte GramadoZoo + Parque Gaúcho:
Crianças até 2 anos: isentas
Crianças de 3 a 15 anos: R$ 28,00
Adultos de 16 a 59 anos: R$ 55,00
Idosos acima de 60 anos: R$ 28,00

Fone: (54) 3421-0800, Fernanda - 91548861
Horário de funcionamento: Abertura: 10h
Última entrada no parque: 17h30min
Fechamento do parque: 18h30min

PARQUE TOMASINI
Localizado na RS 235, rodovia de acesso à Gramado pela Rota Romântica, o Parque 
Tomasini  integra  diversão,  cultura  e  gastronomia  em um só  lugar:  museu  de  pedras 
preciosas A Mina, passeios a cavalo, quadriciclo e kart, tirolesa,  paintball e restaurante. 
Nas dependências do parque existem áreas para lazer infantil  e adulto, sendo que as 
atrações preenchem um dia todo de diversão. 
Site: www.parquetomasini.com.br
E-mail: contato@parquetomasini.com.br  ;   reservas@parquetomasini.com.br  ;  
Mais informações: (54) 9670-9034

PRAÇA DAS ETNIAS – CASA DO COLONO
É na Praça das Etnias que se localiza a Casa do Colono, onde você encontra
produtos típicos produzidos no interior da cidade.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. Borges de Medeiros (ao lado da Rodoviária)
Entrada: Acesso livre
Fone: (54) 3036 0389
Horário de funcionamento: Segunda à sexta das 9h às 12h e das 13h às 18:30h
Sábados e domingos das 9h às 18:30h
Produção de cucas e pães nos fornos: Quartas, sextas, sábados e domingos

PRAÇA MAJOR NICOLETTI
Inaugurada em 1936 e reinaugurada em 2003, recebeu o nome do 1º subintendente
do local, responsável pela localização atual de Gramado, núcleo da
sede desde 17 de janeiro de 1913. A praça compõe, com a Igreja Matriz São
Pedro e o Palácio dos Festivais, um dos cenários mais característicos da cidade.
Acessibilidade: Sim
Entrada: Acesso livre
Endereço: Av. Borges de Medeiros
Site: www.gramado.rs.gov.br; 

PREFEITURA MUNICIPAL
Cartão postal de Gramado e exemplo típico da arquitetura gramadense.
Apresenta, no alto, o brasão do município, esculturado em madeira policromada,
com acabamento em lambrequins e uma pintura bem harmoniosa, resgatando as
etnias locais. Nela funciona toda a malha administrativa e a Secretaria de Turismo.
Acessibilidade: Sim
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Endereço: Av. das Hortênsias, 2029
Entrada: Acesso livre
Site: www.gramado.rs.gov.br;
Fone: (54) 3286 0200
Horário de Funcionamento: Segunda à sexta das 9h às 11:30h e das 13:30h às
17:30h

REINO DO CHOCOLATE – CARACOL CHOCOLATES
Construído em uma área de mais de 1,6 mil metros quadrados, possui minifábrica,
túnel do tempo e Museu contando a história do Chocolate no mundo, este
é um passeio que impressionará pela sua riqueza de detalhes para toda a família.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Avenida das Hortênsias, 5382
Site: www.oreinodochocolate.com.br; 
Entrada: R$ 10,00 por pessoa, crianças isentas, e idosos acima de 60 anos R$ 5,00
Fone: 3286 3588
Segundas à Sextas e Domingos: 8:30h ás 19h
Sábados e Feriados: 8:30h ás 20h

RÓTULA DAS BANDEIRAS
Situada na Praça Leopoldo Rosenfeldt, presta uma homenagem simbólica aos
Estados brasileiros, através de bandeiras hasteadas no local. É onde se encontra
também uma réplica do “Kikito”, o cobiçado troféu que representa o “Deus do Bom
Humor”, entregue aos destaques do Festival de Cinema de Gramado.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Praça Leopoldo Rosenfeldt
Site: www.gramado.rs.gov.br;
Entrada: Acesso livre

RUA COBERTA
Cenário de eventos e apresentações, a Rua Coberta, que liga a Av. Borges de
Medeiros a Rua Garibaldi, é uma ótima alternativa em compras e gastronomia
para o turista, principalmente em dias de chuva.
Acessibilidade: Sim
Entrada: Acesso livre
Endereço: Rua Madre Verônica
Site: www.gramado.rs.gov.br; 

SNOWLAND
Localizado em Gramado, na Serra Gaúcha, o Snowland é o primeiro parque de
neve indoor das Américas. Isso mesmo, só existem outros parques cobertos e
com neve de verdade na Inglaterra, Holanda, Alemanha, Dubai, China, Nova
Zelândia e Coréia do Sul. Além de ser o primeiro do continente, o Snowland tem
uma peculiaridade em relação aos demais, que são todos voltados para a prática
de esportes na neve. Ao ingressar no parque, o visitante transporta sua
imaginação para um charmoso vilarejo alpino ao sopé de uma montanha de neve.
Um lugar incrível, onde pessoas de todas as idades tem a oportunidade de
experimentar a sensação única de ver a neve pela primeira vez. Ao todo, o parque
oferece mais de 30 atividades para todas as idades, incluindo esportes de neve,
diversão na neve, glacial com animais mecatrônicos, alimentação, vilarejo alpino,
lojas e muito mais.
Acessibilidade: Sim

http://www.gramado.rs.gov.br/
http://www.oreinodochocolate.com.br/


Endereço: RS 235, 9009
Estrada Gramado/Nova Petrópolis
Horário: Segunda à sexta das 10h às 17h e sábados, domingos e feriados das 9h às 18h
E-mail: comercial@snowland.com.br;
Site: www.snowland.com.br;
Fone: (54) 3295 6000

SUPER CARROS – DREAM CARS
Com a proposta de realizar o desejo de muitas pessoas que sonham em um dia
dirigir um super carro, a Super Carros - Dream Cars aportou em Gramado.
A empresa coloca ao alcance de todos a possibilidade de dirigir nada mais, nada
menos do que ícones do automobilismo mundial como a Ferrari F360 F1, Camaro
SS, Dodge, Lamborghini e a relíquia do Shelby Cobra. Já para quem prefere
apreciar a paisagem tranquilamente, também é possível aproveitar um passeio na
corona de um desses carros dos sonhos.
Acessibilidade: Sim
Endereço: Av. das Hortênsias, 4635
E-mail: contato@supercarros.cc  ;   Rafael Moura 
Site: www.supercarros.cc;
Entrada: Adulto R$ 40,00 crianças ate 6 anos não pagam, de 7 a 12 anos R$ 20,00 e 
Idosos R$ 20,00
Pacote cinco atrações: R$ 110,00
Fone: (54) 3286 7945
Horário de atendimento: Diariamente das 9h às 19h

VINÍCOLA RAVANELLO
A Vinícola está instalada em prédio de 1.300m². Está equipada com o que há de mais 
avançado em tecnologia de elaboração de vinhos de alta qualidade.
Dispõe de espaço Gourmet com capacidade para 60 pessoas em 160m².
Acessibilidade: Sim
Endereço: RS 235, sentido Nova Petrópolis.
E-mail: vinicolaravanello@vinicolaravanello.com.br;
Site: www.vinicolaravanello.com.b  r  ;
Entrada: R$ 20,00 com degustação ou só visitação acesso livre
Fone: (54) 9668 6400
Horário de Atendimento: Sábados das 9:30h às 12h e das 13:30h às 17:30h                        

ROTEIROS DE AGROTURISMO 
Reconhecendo as origens
Graças a um intenso planejamento do poder público somado a organização
das comunidades rurais, Gramado abriu seu interior para o turismo rural.
Destacando a cultura e a preservação ambiental, o Agroturismo tornou-se uma
atividade auto-sustentável em três diferentes roteiros:

Roteiro de Agroturismo “Tour no Vale”
No roteiro “Tour no Vale”, você vai conhecer uma das localidades de belezas
naturais mais exuberantes em Gramado, a Linha 28. Morros de intensa vegetação,
rios e cachoeiras compõem o cenário que você vai percorrer durante o passeio.
Além disso, você visita propriedades rurais, fica sabendo como se produz cachaça
artesanal.
Acessibilidade: Não
Valor: R$ 98,00 por pessoa
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Endereço: Linha 28
Site: www.roteirosdeagroturismo.com.br; 
* saídas diárias junto à Casa do Colono, na Praça das
Etnias de Gramado em um ônibus típico colonial
Fone: (54) 3286 1916 / 8122 0909 / 8122 0800

Roteiro de Agroturismo “Raízes Coloniais”
O roteiro “Raízes Coloniais” leva você à Linha Bonita e Linha Nova, localidades
onde se originou a cidade de Gramado. Lá você será recebido pelos
descendentes dos primeiros colonizadores italianos e alemães e ficará
conhecendo a essência da nossa cultura. Arquitetura e culinária típica são as
principais atrações.
Acessibilidade: Não
Valor: R$ 100,00 por pessoa
Endereço: Linha Bonita e Linha Nova
Site: www.roteirosdeagroturismo.com.br; 
* saídas diárias junto à Casa do Colono, na Praça das
Etnias de Gramado em um ônibus típico colonial
Fone: (54) 3286 1916 / 8122 0909 / 8122 0800

Roteiro de Agroturismo “O Quatrilho”
“O Quatrilho” reserva surpresas encantadoras. Vales e riachos compõem o
cenário das localidades de Campestre do Tigre e Tapera, onde viveram os
protagonistas do filme “O Quatrilho”. Uma família italiana da região se encarrega
de demonstrar a produção artesanal do vinho e da graspa e uma família alemã
proporciona momentos de muito prazer ao receber para o “Typischer Kaffee”, café
típico alemão. Momentos para deliciar-se com cucas, geléias, pães, linguiças e
outros produtos caseiros.
Acessibilidade: Não
Valor: R$ 98,00 por pessoa
Endereço: Campestre do Tigre e Tapera
Site: www.roteirosdeagroturismo.com.br; 
* saídas diárias junto à Casa do Colono, na Praça das
Etnias de Gramado em um ônibus típico colonial
Fone: (54) 3286 1916 / 8122 0909 / 8122 0800

Roteiro Criativo Várzea – Serra Grande
Um passeio pela história de Gramado à bordo da Princesinha, a arte, a religiosidade, a 
mesa farta e o empreendedorismo de uma comunidade que se reinventa cultivando e 
valorizando as suas origens.
Acessibilidade: Não
Valor: R$ 98,00 por pessoa
Endereço: Várzea – Serra Grande
Site: www.roteirosdeagroturismo.com.br; 
* saídas diárias junto à Casa do Colono, na Praça das
Etnias de Gramado em um ônibus típico colonial
Fone: (54) 8122-0909

Caminhos Linha Ávila
A história de vida de homens e mulheres – alemães, italianos, franceses e gaúchos – que 
escolheram um bom lugar para viver e, através de seus costumes, mesa farta, 
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religiosidade e empreendedorismo transformaram a pequena cidade serrana em 
referência turística e cultural.
Acessibilidade: Não
Valor: 98,00
Endereço: Linha Ávila
Site: www.roteirosdeagroturismo.com.br; 
* saídas diárias junto à Casa do Colono, na Praça das
Etnias de Gramado em um ônibus típico colonial
Fone: (54) 8122-0909

Tour Linha Bella
Encontre  todo  o  prazer  do  bem  receber  estampado  no  sorriso  aberto  de  nossos 
colonizadores italianos e alemães. No Tour Linha Bella,  as belas paisagens que você 
pensava,  haviam ficado no passado,  serão reveladas  pouco a  pouco  diante  de  seus 
olhos.  Pequenas  propriedades  familiares,  construções  típicas,  parreirais,  produção  de 
vinhos  e  a  deliciosa  comida  italiana  esperam  por  você.  Venha  sorrir,  sonhar  e  se 
emocionar. Embarque em uma jardineira especialmente preparada para você desfrutar 
momentos únicos.
Acessibilidade: Não
Valor: 95,00
Endereço: Linha Bonita e Linha Nova.
E-mail: reservas@tourlinhabella.com.br;
Site: www.roteirosdeagroturismo.com.br  ;   
* saídas diárias junto à Casa do Colono, na Praça das
Etnias de Gramado em um ônibus típico colonial
Fone  : (54) 9101 5194  

TUR – REG – 030

http://www.roteirosdeagroturismo.com.br/
mailto:reservas@tourlinhabella.com.br
http://www.roteirosdeagroturismo.com.br/

