APARADOS
ECOTURISMO

Vida ao ar livre!!!
Roteiros personalizados!
Passeios completos com transporte
e guias especializados!
Aventura!!!
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(54) 32511118 - 99078199 - 99113765
Av. Getúlio Vargas 1114 - Cambará do Sul - RS

Quem somos?
Acreditamos que o contato com ambiente natural e a
interação entre homem, sociedade e natureza podem
oportunizar momentos de autoconhecimento, lazer, prazer
e qualidade de vida.
Conhecer lugares especiais, pessoas de diferentes
culturas, formas diferentes de culinária e jeitos de conviver
e se relacionar com o meio ambiente se revela em uma
experiência marcante e transformadora que enriquece
nossa consciencia e sabedoria.
Dessa maneira, Aparados Ecoturismo é uma operadora
turística que visa atender as necessidades de
entretenimento, lazer, descanso, conhecer lugares
diferentes, vida saudável e viagens de estudo de
diferentes públicos de consumidores através da
comercialização de pacotes turísticos e atividades na
natureza que promovam vivências inesquecíveis e
memoráveis na região dos aparados da serra.

Canyon Fortaleza
Parque Nacional da Serra Geral
Deslocamento de carro por 23 km, sendo 15 km com
pavimentação asfáltica e o restante em estrada de chão batido
em estado péssimo de conservação.
- Trilha do Mirante - trilha com 4 km de extensão em terreno
levemente acidentado onde se observa toda extensão do canyon,
planície e litoral. Visual panorâmico incrível. Duração aproximada
de 1h 30min. Nível leve de dificuldade.
- Trilha da Pedra do Segredo - trilha com 3 km de extensão com
travessia de rio em cima da cachoeira do Tigre Preto (250 mts)
onde se observa, além da cachoeira que é impressionante, o inicio
do canyon e a famosa pedra do segredo. Duração de aprox. 1h 30
min. Nível leve de dificuldade.
- O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu,
mochila pequena, máquina fotográfica e baterias
sobressalentes.
- O que inclui? Transporte, guia de ecoturismo e água;

Trekking da Borda Sul - Canyon Fortaleza
Parque Nacional da Serra Geral
- Deslocamento de carro por 23 km, sendo 15 km com
pavimentação asfáltica e o restante em estrada de chão batido
em estado péssimo de conservação.
O trekking da borda sul do canyon Fortaleza é o mais completo
passeio para visualizar suas encostas e cachoeiras. Completo
porque percorre toda extensão do canyon margeando a face sul.
Neste percurso é possível avistar todas as paredes do canyon,
assim como suas cachoeiras. É uma trilha recomendada para
pessoas que querem fugir do passeio tradicional e do movimento
de turistas e ter um contato mais próximo com a beleza da região e
as impressões que ela causa no consciente de seus
observadores.
Possui nível de dificuldade considerado de fraco á moderado, não
sendo recomendado para pessoas com problemas cardiácos.
- O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu,
mochila pequena, máquina fotográfica e baterias
sobressalentes.
- O que inclui? Transporte, guia de ecoturismo e água;

Canyon Itaimbézinho
Parque Nacional de Aparados da Serra

Deslocamento de carro por 18 km em estrada de chão batido
em estado ruim de conservação;
- Trilha do Cotovelo: trilha com 06 km de extensão onde se
observa aspectos da vegetação de floresta do Parque e
também as paredes de maior profundidade do Canyon.
Duração de aprox. 2h. Caminhada de nível leve.
- Trilha do Vértice: trilha de 1,5 km de extensão com mirantes
e pavimentação onde é possível observar o ínicio do canyon
como também as cachoeiras das andorinhas (190 mts) e véu
de noiva (450 mts).
- O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu,
mochila pequena, máquina fotográfica e baterias
sobressalentes.
- O que inclui? Transporte, guia de ecoturismo, água e

Rota das Águas
Parque Estadual do Taínhas
A região é rica em cursos d’àgua, cachoeiras e lageados. Desta forma,
Cambará do Sul contempla os turistas com a Cachoeira dos Venâncios,
Passo da ilha e Passo do S.
A Cachoeira dos Venâncios é um lugar especial pois reúne em seu seio
diversas quedas d’água de diferentes alturas. A paisagem que a circunda
é extremamente bela pois trata-se de um vale com campos
entrecortados por pequenos capões de mata de araúcaria.
O Passo do S é outro lugar com beleza impressionante. Outrora foi ponto
de travessia do rio Tainhas, onde tropeiros realizavam a transposição
para seguir rumo a centros de comercialização de mercadorias como
Caxias do Sul e Porto Alegre.
Hoje porém, é um excelente lugar para se visitar porque possui uma
Cachoeira de grande dimensão que impressiona até mesmo o mais
insensível observador.

- O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu,
mochila pequena, máquina fotográfica e baterias
sobressalentes.
- O que inclui? Transporte, guia de ecoturismo e água;
- Tempo de percurso: 5h.

Trekking do Rio do Boi
Parque Nacional de Aparados da Serra
Deslocamento de 50 km por estrada de chão batido com trechos
em estado péssimo de conservação. Paisagem da descida da
Serra do Faxinal é muito bela e impressionante.
- Trilha do Rio do Boi - trilha espetacular e interativa percorrida
por terreno pedregoso (seixos rolados) com diversas travessias
no rio com água variando da altura do joelho à cintura.
Diversas paradas para banho em piscinas naturais e cachoeira.
É uma trilha que permite entrar dentro do Canyon Itaimbézinho na
altura dos paredões mais elevados, paisagem única e experiência
marcante.
Possui 9 km de extensão e é necessário aprox. 8h para percorrêla. Nível de dificuldade pesado, não recomendado para pessoas
com problemas cardíacos e proibida para menores de 14 anos.
É necessário agendamento prévio porque a trilha possui
capacidade de carga já definida e limitada a 135 participantes por
dia.
- O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu, mochila
pequena, máquina fotográfica e baterias sobressalentes, lanche,
roupa e calçado seco para retorno após a caminhada.
- O que inclui? Transporte, guia de ecoturismo, ingressos, água e
perneiras de proteção;

Trilha da Piscina do Canyon Malacara
Parque Nacional da Serra Geral

Deslocamento de 55 km por estrada de chão batido em estado
péssimo de conservação.
- Trilha da Piscina do Malacara - trilha de acesso ao interior do
canyon com paisagem deslumbrante, passando por trechos de
mata atlântica, travessias de rio e culminando no interior do
canyon em piscina natural de beleza transcendental. Possui 5 km
de extensão e são necessários aproximadamente 4 h para
percorrê-la. Parada para banho no final da trilha. Nível moderado
de dificuldade.
O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu, mochila
pequena, máquina fotográfica e baterias sobressalentes, lanche,
roupa e calçado seco para retorno após a caminhada.
- O que inclui? Transporte, guia de ecoturismo, água e perneiras
de proteção;

Passeio à Cavalo
Cambará do Sul
São três opções de passeio a cavalo, sendo que duas delas são
desenvolvidas na Fazenda Recanto dos Amigos e a outra na
Fazenda Baio Ruano.
O passeio é realizado utilizando cavalos crioulos e passam por
coxilhas de campos entrecortadas de mata de araucária.
Duas alternativas possuem duração de 1h 30min e possibilita um
passeio contemplativo espetacular e uma delas possui duração de
3h e visita o Lageado das Margaridas, um lugar muito bonito e
especial.
O que inclui? Água, guia de cavalgada e transporte até a fazenda.
O que levar? Protetor solar, agasalho para frio.

Rapel
Cambará do Sul
- Rapel do Batismo - 40mts - Cachoeira Mágia das Águas Rapel mais emocionante da região, com altura considerável e
dentro da cachoeira. Experiência forte e interativa de superação
de limites e adrenalina.
- Rapel no Paredão - 25mts - rapel emocionante indicado para
iniciantes e pessoas mais experientes por se tratar de paredão de
25mts, com descida em partes positivas e angulos negativos.
E ainda, para praticantes mais experientes, opções de
canionismo.
O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu, mochila
pequena, máquina fotográfica e baterias sobressalentes, roupa e
calçado reserva para depois da atividade.
- O que inclui? Transporte, instrutor de rapel, equipamento de

Trilha de Quadriciclo
Cambará do Sul

Trilha com veículos 4x4 de 500cc passando por campos, mata de
araucária, banhados e visual incrível do ponto mais alto da
cidade.
O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu,
agasalho, máquina fotográfica e baterias sobressalentes.
- O que inclui? Transporte, instrutor de trilha e pilotagem,
equipamento de segurança, água e seguro;

Passeios de Bike
Cambará do Sul
- Bike no Itaimbézinho - Passeio de bike com 10km de extensão,
percorrendo a trilha do cotovelo. Visual clássico do canyon com
seus 720mts de profundidade;
- Bike no Tio França - Passeio que inicia na cidade de Cambará,
percorre estrada vicinal até a estância Felicidade onde está
situada a Cachoeira do Tio França. São 12km de extensão com
algumas subidas leves.
- Circuito das Águas - Passeio de bike com 40km de extensão.
Nível díficil com subidas e descidas, trechos de trilha em campo
de altitude. O passeio tem parada obrigatória na Cachoeira dos
Venâncios e Lageado das Margaridas, onde é possível banho.
Indicado para bikers mais experiêntes.
O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu, mochila
pequena, máquina fotográfica e baterias sobressalentes.
- O que inclui? Transporte, bike, guia, equipamento de
segurança, água e seguro;

Passeios de Bote
Cambará do Sul
- Bote para Família - Passeio de bote com 04km de extensão de
nível de dificuldade fácil. O percurso é muito belo, com paradas
para brincadeiras em piscinas naturais e no lageado das
margaridas.
- Expedição de bote - Percurso de 10km pelo rio Camisas, com
diversas paradas para banho em piscinas naturais, visualização
de fauna. Percurso muito belo por conta da mata ciliar
exuberante.
O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu, máquina
fotográfica e baterias sobressalentes, roupa e calçado reserva
para retorno depois da atividade;
- O que inclui? Transporte, instrutor de rafting, equipamento de
segurança, água e seguro;

Tour São José dos Ausentes
No topo do Rio Grande do Sul

Lugar incomum, onde o sentimento de ausência, embora
presente no nome do município, não se faz presente. A
hospitalidade típica de regiões frias combinado com uma culinária
rica e tradicional faz deste lugar um pedacinho de chão especial e
acolhedor.
São José dos Ausentes é o ponto mais alto do Rio Grande do Sul e
recentemente foi cenário da novela Além do Tempo da rede globo.
O passeio consiste na visitação dos canyons Monte Negro,
Realengo, Amola Faca e do famoso Cachoeirão dos Rodrigues
O que levar? Protetor solar, repelente, boné ou chapéu, mochila
pequena, agasalho para frio, máquina fotográfica e baterias
sobressalentes.
- O que inclui? Transporte, ingresso nas propriedades, guia de
ecoturismo, água e seguro;
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