
VIAGEM PARA SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, SANTO ÂNGELO 

E SANTUÁRIO DO CAARÓ

JULHO 2022 - 3 DIAS 

Orientador Espiritual: Pe. Diego Corrêa

26/07 - PORTO ALEGRE / SANTO ÂNGELO / ALDEIA GUARANI / SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Saída na madruga, em torno de meia-noite ou 1h da manhã. Chegada em Santo Ângelo e troca de transporte
(Van ou Micro). Deslocamento, para visitar a Aldeia dos Índios Guarani, localizada a 30 km da cidade. No local
será  possível  conhecer  um  pouco  da  cultura  dos  M’BYA  GUARANI  –  (Usos  dos  símbolos,  como  seus
antepassados caçavam, produção do artesanato, apresentação do coral  guarani).  Retorno à Santo Ângelo,
tempo para almoço (incluso).  Visita  guiada ao Centro  histórico,  local  que abrigou o último povoado das
Missões Jesuítica Guarani,  “San Angel Custódio”. Após, seguimos a São Miguel das Missões, CHECK-IN na
Pousada das Missões. Ao anoitecer - Espetáculo de Som & Luz - duração de 48 minutos que conta a saga dos
Padres  Jesuítas  e  Índios  Guarani,  habitantes  da  Região  Missioneira  nos  Séculos  XVII  e  XVIII.  
Jantar: Café Missioneiro no Restaurante Recantus (incluso). Hospedagem na Pousada das Missões.                     

27/07 - SÃO MIGUEL DAS MISSÕES / SANTUÁRIO DO CAARÓ

Café da manhã. Às 9h visita guiada ao Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões - Patrimônio Histórico e
Cultural da Humanidade; Museu de imagens das Missões. Após, almoço Buffet Livre no Restaurante Recantus
(incluso). Na sequência, visita à Fonte Missioneira, em São Miguel das Missões e segue para o Santuário do
Caaró. O local marca o martírio de Padres Jesuítas no início do trabalho de evangelização da região nos anos
1600. Padre Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João de Castilhos, são santos da igreja católica. Também no
local está uma fonte de água considerada milagrosa pelos devotos. Está prevista a realização de uma missa na
Igreja do Santuário do Caaró. Após, retorno para São Miguel das Missões, com uma parada no Pórtico do
município.  A  noite  jantar  no  Restaurante  Meu  Cantinho  (incluso).  Cardápio  de  peixe  frito  com
acompanhamentos. Hospedagem e noite livre.

28/07 - TRILHA DO BORRAIO / PORTO ALEGRE

Após café da manhã, saída para a Trilha do Borraio, uma caminhada de 10km (aproximadamente 2 horas) por
estradas  do  interior,  observando  a  paisagem  da  região  que  varia  entre  lavouras  e  matas.
O local de destino é a propriedade rural  “Borraio, minhas origens” com ampla área verde, animais como
ovelhas, cabras, perus presentes na vida cotidiana rural, além de um museu do colonizador. Será realizado um
almoço (incluso) finalizando o roteiro. Após, o grupo embarca de volta para Porto Alegre. Chegada prevista
para o final da noite.



C O N D I Ç Õ E S    G E R A I SC O N D I Ç Õ E S    G E R A I S
PROGRAMA COMPLETO: (terrestre em apartamento duplo)

   < preços por pessoa – mínimo 35 passageiros >

Serviços Valor

Valor do pacote terrestre R$ 1.100,00

Suplemento para apartamento individual  –R$ 80,00

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade)

-   O preço inclui:
 02 noites na Pousada das Missões
 Pensão completa (café, almoço e jantar todos os dias).
 Serviço de ônibus leito.
 Guia local em Santo Ângelo, Santuário do Caaró e São Miguel 

das Missões
 Kit de Viagens Unitur
 Seguro de assistência de viagem
 Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre

- O preço não inclui:
 Refeições não citadas 
 Bebidas
 Passeios opcionais

 Condições de pagamento e inscrições:
 À vista desconto de 3% no boleto/dinheiro ou PIX: R$ 1.067,00
 Parcelamento somente no cartão de crédito em até 10 vezes.
 A inscrição será confirmada mediante o envio da ficha de inscrição e pagamento da primeira

parcela)
 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores

que independem da nossa vontade. O Cancelamento da viagem está sujeito a penalidades da
Companhia Aérea, hotéis e demais fornecedores.

 Até 61 dias antes do início da viagem – Reembolso integral do valor pago (se o pagamento for 
realizado no cartão de crédito será cobrado uma taxa administrativa no ato do reembolso).

 Entre 60 e 21 dias antes do início da viagem – perda de 40% do valor total do programa

 Entre 20 e 07 dias antes do início da viagem – perda de 60% do valor total do programa

 Menos de 07 dias antes do início da viagem – 80% do valor total do programa

 Menos de 3 dias antes – 100% de multa


