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A cidade
Para quem deseja viver experiências únicas
e despertar emoções duradouras, Canela é o
lugar ideal.
Não há exceção, a cidade da Serra Gaúcha é
perfeita para quem vem a passeio ou a negócios e encanta tanto os amantes da adrenalina como aqueles que buscam o sossego
de uma cidadezinha do interior.
O ponto alto de Canela está em sua união
bem-sucedida de simplicidade e exuberância. Mesmo com as vistas surpreendentes e a
atmosfera aventureira é possível ouvir o som
das águas, dos pássaros e o puro frescor da
natureza ao redor.
Conhecida no mundo todo por suas belezas
naturais, Canela presenteia seus visitantes
e moradores com sua espetacular paisagem
variada entre vales, cascatas e montanhas.
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O ambiente é marcante, as cores são vivas e
a energia abraça os envolvidos. Canela tem
um espírito pulsante e não sairá do pensamento daqueles que a visitam, nem mesmo
quando forem embora.
Com inúmeras opões de passeios ao ar livre,
museus e gastronomia de alta qualidade, Canela é realmente inesquecível. Veja nas próximas páginas um pouco do que Canela reserva para você e entenda por que ela é um
dos destinos mais amados do Brasil.

Distâncias
Porto Alegre/RS - 120 km
Caxias do Sul/RS - 76 km
Florianópolis/SC - 441 km
Curitiba/PR - 720 km
Buenos Aires/AR - 1.406 km
Montevidéu/UR - 905 km
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Acesso
Por terra ou por ar, todos podem chegar facilmente em Canela.
Aeroporto Salgado Filho
Porto Alegre/RS - 111 km
Aeroporto Hugo Cantergiani
Caxias do Sul/RS - 73 km
Aeródromo de Canela para aeronaves de pequeno porte
Porto Alegre > Canela via BR-116 112 km
Porto Alegre > Canela via
RS-020 e RS-115 - 129 km
Porto Alegre > Canela via
BR-116, RS-239 e RS-115- 132 km
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Atrativos
Os parques são repletos de energia, cada um
deles dando ao visitante um novo estímulo e
alimentando a vontade de permanecer.
Uma cidade onde a vida é intensa e também
suave, dando às pessoas a certeza de um retorno próximo, pois há sempre algo novo para
conhecer e para sentir.
Aqui o clima é frio de arrepiar, mas, ainda assim, Canela aquece os corações de seus visitantes. A cidade possui muitas opções de
lazer e atrações locais que não podem faltar
no seu roteiro.
Que tal tomar um chocolate quente e se
aquecer em uma charmosa lareira depois de
um longo passeio por paisagens deslumbrantes? Em Canela isso é possível!
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O Selo Turismo seguro é uma iniciativa da
Prefeitura Municipal para classificar os empreendimentos do setor turístico (atrativos,
hospedagens e agências) quanto às questões de higiene, segurança e qualidade de
atendimento. Conheça os critérios completos em canela.com.br/selo.

Legendas
Categoria A (superior)
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E (inferior)
Não credenciado
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Atrativos

ALPEN PARK
Entre vales e montanhas, o Alpen Park conta
com 15 brinquedos e atrações para todos as
idades, como montanha-russa, trenó, cinema 4D, arvorismo, tirolesa, mini rider, quadriciclo e muito mais. Aventura e diversão para
toda a família.
Rod. Arnaldo Oppitz, 901 - Zona Rural
(54) 3282 9752
savi@alpenpark.com.br
alpenpark.com.br
Diariamente das 9h às 18h
Inglês e Espanhol
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AMERICAN OLD TRUCK
O Museu do Caminhão apresenta a história
dos ‘gigantes das estradas’ aos visitantes da
região. A coleção exposta no museu é composta por caminhões de diversas décadas,
são veículos de procedência europeia, americana e brasileira, uma apresentação dos verdadeiros ícones do transporte no Brasil.
ERS 466 (Estrada do Caracol), nº 1620
(54) 99665-3276
Segunda a Quinta: das 9h às 17h,
Sexta, Sábado e Domingo: das 9h às
18h30

APOEMA ECOTURISMO
Descubra lugares exuberantes e belezas naturais que farão você sentir-se um com a natureza neste emocionante passeio de quadriciclo. Você pilota trajetos de 7 a 15 km e
pode, até, apreciar o pôr do sol nos mirantes.
R. Godofredo Raymundo, 1.740 - Vl. Cedro
(54) 9 8137 4994
aventura@apoema.tur.br
apoema.tur.br
Das 9h às 18h com agendamento prévio
Inglês e Alemão
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BIG LAND
Uma máquina de encolhimento faz com que
você possa se divertir nesse mundo de atrações gigantes e interativas. Uma experiência
inédita de imersão em um parque temático
com atrações para todas as idades.
Largo Benito Urbani, 77, sala 14
(54) 2137 5050
contato@big.land
big.land
Diariamente das 10h às 18h
Inglês

BONDINHOS AÉREOS
Com três estações, os bondinhos proporcionam uma vista deslumbrante da Cascata do
Caracol e da floresta de araucárias típica da região serrana. As cabines são fechadas, cabem
até oito pessoas e foram importadas da Suíça.
Estrada da Ferradura, 699 - Caracol
(54) 3878 3250 / 9 9206 1225 Whatsapp
administrativo@parquesdaserra.com.br
parquesdaserra.com.br
Diariamente das 9h às 17h
Inglês e Espanhol
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CAMINHO DAS GRAÇAS
Ao longo de 2km, você encontrará capelinhas erguidas pelos moradores da região
em devoção aos seus santos prediletos. São
44 imagens colocadas em frente às casas. O
ponto final fica na capela de Santa Cecília.
Estrada da Ferradura, s/n - Caracol
Capela aberta nos finais de semana

CATEDRAL DE PEDRA
Construída em estilo gótico inglês, a igreja
Nossa Senhora de Lourdes é uma vista memorável para quem está no Centro. Vitrais e
esculturas ornamentam uma nave para 800
pessoas e a torre possui 12 sinos italianos de
bronze. À noite luzes colorem a Catedral e ganham o céu em um show único de som e luz.
Praça da Matriz, s/n - Centro
(54) 3282 1132
parcanela@mitranh.org.br
paroquiadecanela.com.br
Missas: Segunda a Sexta, às 18h30. Sábado às 18h. Domingo às 8h, 10h30 e 18h.
Show diariamente às 20h30 e 21h30. Torre: Segunda a Sexta das 9h às 13h e 14h30
às 18h. Sábado e Domingo das 9h às 18h30.
Espanhol
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CASA DE PEDRA
Construída em 1953 com pedras basálticas
para abrigar a Associação Rural, depois foi
sede da Prefeitura nas décadas de 50 a 80.
Atualmente está fechada para reforma.
Rua Serafim Dias, s/n

CASTELINHO CARACOL
Primeira residência de Canela, construída
entre 1913 e 1915, hoje abriga um museu e
casa de chá que serve o melhor apfelstrudel
da região, com receita tradicional da família,
servido quentinho com nata ou sorvete.
Estrada do Caracol (RS-466), km 3
(54) 3278 3208
museu@castelinhocaracol.com.br
castelinhocaracol.com.br
Diariamente das 9h-13h e 14h20-17h30
Alemão
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CENTRAL BUSTOUR
Nos oito ônibus que compõem a linha turística você pode embarcar e desembarcar ilimitadas vezes durante a duração do seu bilhete. O roteiro inclui mais de 40 paradas, com
áudio trilíngue apresentando informações
histórico-culturais da região.
Praça da Matriz, 69, sala 9 - Centro
(54) 3282 5400 / 9 9141 7868 Whatsapp
contato@bustour.com.br
bustour.com.br
De quinta a terça, das 8h55 às 18h
Inglês e Espanhol

CENTRAL DE ATENDIMENTO
AO TURISTA
Realiza atendimento ao turista e disponibiliza informações sobre os produtos e serviços turísticos, como mapas, guias e materiais
promocionais. O serviço é público e gratuito.
Praça João Corrêa, s/n
(54) 3282 5199 Whatsapp
centraldoturista@canela.rs.gov.br
canela.com.br
Diariamente das 12h às 18h
Inglês, Espanhol e Italiano
13

CENTRO DE FEIRAS - CANELA
RURAL E FEIRINHA ECOLÓGICA
É onde acontecem eventos comerciais, industriais e sazonais da cidade, como a Festa
Colonial. E todo sábado, das 8h às 13h, tem a
Feirinha Ecológica, que reúne produtores orgânicos e artesãos da comunidade para oferecer uma série de opções saudáveis, como
horti-fruti, pães e bolos.
Rua Danton Corrêa da Silva, 746 - Centro
(54) 3282 5199 Whatsapp
centraldoturista@canela.rs.gov.br

CERVEJARIA FAROL
Pioneira na produção de cerveja na região,
ponto turístico com proposta de bar e restaurante além de música ao vivo. Você pode
fazer uma visita guiada e conhecer mais sobre a fabricação da cerveja artesanal.
R. Severino Inocente Zini, 150 - D. Industrial
(54) 3282 7007
contato@cervejariafarol.com.br
cervejariafarol.com.br
Inglês, Espanhol e Alemão
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ECOPARQUE SPERRY
Um parque ecológico para quem gosta de
aventura e uma ótima opção para amantes
de trilhas e cachoeiras. A proposta aqui é caminhar no meio da mata, conhecer a fauna e
a flora e apreciar as quedas d’água.
Estrada Prof. Elvira A. Benetti, Linha 28
(54) 9 9629 8765 / 9 9939 5358 Whatsapp
contato2@ecoparquesperry.com.br
ecoparquesperry.com.br
Terça a domingo das 9h às 17h
Inglês e espanhol

ESTAÇÃO CAMPOS DE CANELLA
Resgatando a história de Canela e sua relação direta com trens e trilhos, o espaço revitaliza a histórica Estação Férrea e constrói
um espaço de cultura e entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com cafés,
cervejarias e restaurantes.
Largo Benito Urbani, 77 - Centro
(54) 9 9237 2346
tiago@estacaocanella.com.br
estacaocanella.com.br
Diariamente das 8h às 23h
Inglês e espanhol
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FAMÍLIA CHAULET
Esta família produz artesanalmente embutidos como salames, copas magras e queijos
temperados. Compre direto do produtor com
preço justo e com ótima qualidade.
Estr. Morro Calçado, 1150 - Zona Rural
(54) 9 9671 4260
Diariamente das 9h30 às 18h30
Inglês

FEIRA DE ARTESANATO
Pintadas de cores vibrantes, cada cabana tem
uma proposta de produto diferente oferecendo artesanato em tecido, ferro, madeira
e cerâmica produzido por artistas canelenses.
Rua Serafim Dias, s/n - Centro
Funcionamento variável.
Português
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FLOR DO VALE - ALAMBIQUE
E PARQUE ECOLÓGICO
Na zona rural, a 7 km do Centro, o espaço revela lindas paisagens, trilhas e cachoeiras. Você
pode visitar o alambique, conhecer as etapas
de produção da cachaça e comprar uma das
variadas opções disponíveis na lojinha.
Estrada São João, 2830, Morro Calçado
(54) 3878 3200/ 9 9947 8617
contato@alambiqueflordovale.com.br
alambiqueflordovale.com.br
Terça a domingo das 9h às 17h
Português

FLORESTA NACIONAL DE CANELA
Em uma área de 557ha e altitudes de 740 a
840 metros, possui um rico acervo com diorama, atividades interativas e uma araucária
esquemática que permite a visitação dentro
de seu tronco e ambiente radicular.
Rua Otaviano do Amaral Pires, 5000
(54) 3282 0037
flonacanela.rs@icmbio.gov.br
icmbio.gov.br

Seg à Sex 8h às 17h. Sáb e
Dom sob agendamento.
Inglês, Espanhol e Francês
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MUNDO A VAPOR
Uma aula de engenharia com miniaturas em
funcionamento de fábricas e máquinas a vapor, uma maquete da antiga ferrovia que ligava Porto Alegre a Canela, extinta em 1963
e a menor fábrica de papel do mundo.
Av. Don Luiz Guanella, 1247 - São José
(54) 3699 8979 / 9 9704 1853
mundo@mundoavapor.com.br
mundoavapor.com.br
Quinta a terça, das 9h às 17h
Inglês e Espanhol

MUNDO GELADO / ICE BAR
Uma caverna de gelo com -23ºC fará você se
sentir em um iglu no Polo Sul. Um animalzinho simpático e fictício vive por lá, seu nome
é Floc, uma mistura de esquilo com castor. À
noite, o espaço serve drinks em copos de gelo.
RS-466, 3915, Caracol
(54) 3278 3085 / 9 9903 2525 Whatsapp
mundogelado@gmail.com
mundogelado.com.br
Diariamente, das 9h às 18h (Mundo Gelado) e das 19h às 23h (Ice Bar)
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MUSEU DA MODA
Idealizado e dirigido pela estilista Milka Wolff, o
imponente prédio abriga um acervo que conta a história da moda feminina, desde o antigo
Egito até os dias de hoje em vitrines que mostram como era o vestuário de cada época.
Av. Don Luiz Guanella, 1810 - São José
(54) 3282 1121 / 9 9984 8699 Whatsapp
mumcanela@gmail.com
museudamodadecanela.com.br
Seg à Sex 10h às 18h. Sáb e Dom 9h às 18h30

Espanhol

MUSEU DO AUTOMÓVEL
Conheça carros fabricados dos anos 20 até
os anos 80. Uma viagem no tempo, começando pelo famoso Ford T, um dos pioneiros
da fabricação em série. A mostra conta com
44 veículos, todos em perfeita conservação.
Praça das Nações, 281 - São José
(54) 3278 1304
atendimento@museudecanela.com.br
museudecanela.com.br
Diariamente das 9h30 às 18h
Português
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MUSEU DOS BEATLES
Um acervo de mais de mil itens de memorabilia, discos, revistas, instrumentos musicais,
roupas, fotos e vídeos. O passeio pelo mundo dos quatro garotos de Liverpool é uma
experiência completa para os fãs da banda.
Rua Ernani K. Fleck, 521, sala 1, São José
(54) 9 8103 0175 / (49) 9 9967 6130
contato@museudosbeatles.com
Seg à Sex 9h às 17h. Sáb e Dom 9h às 19h.
Inglês e espanhol

MUSEU EGÍPCIO
A fachada colossal do Antigo Egito abriga
o maior acervo egípcio da América Latina,
produzido pelo artista Essam Elbattal. Pirâmides, sarcófagos, hieróglifos, múmias, uma
coleção do faraó Tutankhamon e muito mais.
RS-466, 5201 (Estrada do Caracol)
(54) 3278 3011 / 9 9271 2521
contato@museuegipcio.com.br
museuegipcio.com.br
Diariamente, das 9h às 18h
Espanhol e Árabe
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NOITE GAÚCHA - CHURRASCARIA GARFO E BOMBACHA
Perfeito para quem quer comer o churrasco
original e assistir apresentações de danças
típicas. A churrascaria se encontra dentro de
um grande galpão, cuidadosamente decorado com objetos típicos da vida campeira.
RS-466, km 2, (Estrada do Caracol)
(54) 3278 3077 / 9 8129 5587 Whatsapp
reservas@garfoebombacha.com.br
garfoebombacha.com.br
Funcionamento variável. Conferir no site

PARQUE DA CACHOEIRA
Ideal para esportes de aventura e adrenalina. Ao passear pelas trilhas, você encontrará
os rios Cará e Santa Cruz e a Ponte de Ferro,
antigamente usada por caravanas de viajantes.
RS-476 (Estrada Canela-Bom Jesus)
(54) 3504 1446 / 9 9689 3250 / 9 9166 0071
parquedacachoeira@hotmail.com
parquedacachoeira.com.br
Sábado e Domingo das 9h às 17h
Português
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PARQUE DAS SEQUÓIAS
Coleção de árvores coníferas (frutos em forma de cone), trazidas de todos os continentes
para estudo. O idealizador desejava testar espécies que pudessem substituir os pinheiros,
muito explorados pelas madeireiras na época.
Rua Godofredo Raymundo, 1747 - Leodoro
(54) 3282 1373
sequoias@sequoias.com.br
sequoias.com.br
Quarta a segunda das 9h às 17h
Inglês

PARQUE DO LAGO
Uma grande praça de lazer e esportes projetada ao redor de um lago, com pista de skate, playground, pista para corrida, pista para
passeio de bicicleta e banheiros públicos.
Rua Ignácio S. de Moraes, s/n - Centro
(54) 3282 5199
centraldoturista@canela.rs.gov.br
canela.com.br
Diariamente, 24h
Português
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PARQUE DO PALÁCIO
Junto à casa de veraneio do Governador do
Estado, o parque é uma área verde de 9ha no
Centro e serve para caminhadas, passeios de
bicicleta, corridas, piqueniques ou chimarrão.
Praça das Nações, s/n - Quinta da Serra
(54) 3282 5199
centraldoturista@canela.rs.gov.br
canela.com.br
Fechado
Português

PARQUE ESTADUAL DO CARACOL
A Cascata do Caracol é a maior referência
e símbolo de Canela e a visita é obrigatória
para quem vem aqui. Tem aquela foto de cartão-postal que toda a família vai gostar, mas
há trilhas que levam mata adentro e revelam
novos ângulos da cascata.
Estrada do Caracol (RS-466), km 0
(54) 3282 5198 / 3282 5199 Whatsapp
parquedocaracol@canela.rs.gov.br
caracol.tur.br
Diariamente das 9h às 17h30
Espanhol
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PARQUE TERRA MÁGICA
FLORYBAL
É uma colorida mistura de temas e estilos, bonecos enormes e coloridos, chocolate, religião,
leões, dinossauros e parque de diversões. Tudo
ali tem tamanho GG, a começar pelo gigante
que carrega o mundo logo na entrada.
RS-466, 1630, Caracol
(54) 3282 5050
divulgacao@parqueterramagicaflorybal.com.br
parqueterramagicaflorybal.com.br
Diariamente, das 9h às 17h30
Inglês e Espanhol

PASSEIO DE HELICÓPTERO TRI TÁXI AÉREO

Que tal conhecer Canela do alto, num voo
panorâmico que inclui a Cascata do Caracol,
a Catedral de Pedra e o centro da cidade?
Essa opção é oferecida pela Tri Táxi Aéreo.
Av. José Luiz Corrêa Pinto, 1000 - São José
RS-466 (Estrada do Caracol), km 0
(54) 9 9999 1636
contato@voetri.com
voetri.com
Diariamente das 9h às 17h30
Inglês
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PLAY HOUSE FLORYBAL
Esse pequeno parque de diversões coberto fica dentro de uma das lojas temáticas da
Chocolates Florybal e é uma boa opção para
crianças de até 12 anos.
Av. Don Luiz Guanella, 264 - São José
(54) 9 8400 8152
parqueplayhouse.com.br
Diariamente das 10h às 18h
Espanhol

PRAÇA JOÃO CORRÊA
Seu nome homenageia o grande impulsionador do Município, coronel João Corrêa Ferreira da Silva. Localizada no coração da cidade, o que acontece ali se irradia por todos os
lados.
Praça João Corrêa, s/n
(54) 3282 5199
centraldoturista@canela.rs.gov.br
canela.com.br
Diariamente, 24h
Português
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RUMO 4X4
Viva a experiência de dirigir um 4x4 especialmente preparado para enfrentar uma grande
aventura! Obstáculos, subidas, pedregulhos,
ladeiras, riachos, pontes e muita lama esperam
por você!
Av. Don Luiz Guanella, 1.561 - São José
(54) 9 9949 1666
contato@rumo4x4.com.br
rumo4x4.com.br
Quinta á Terça das 9h às 17h30
Português, Inglês e Espanhol

SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO
Criado em 1959, com a inauguração do Monumento da Prece, duas grandes mãos em posição de oração, abrigando a imagem de Nossa
Senhora. Todo dia 26 de maio acontece a Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora.
Av. Cônego João Marschesi, 4286 - Saiqui
(54) 3282 1132
contato@caravaggiocanela.com.br
caravaggiocanela.com.br
Diariamente das 8h às 18h
Português
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SKYGLASS
Um cenário de natureza deslumbrante do Vale da
Ferradura, em Canela. A Skyglass Canela é uma
plataforma estaiada de vidro e aço. Um empreendimento turístico com características únicas no
mundo, que oferece duas atrações simultâneas.

Estr. Parque dos Pinheiros, Km 6
(54) 3699 9200
adm@skyglasscanela.com.br
www.skyglasscanela.com.br
Diariamente das 9:00 às 17:30

VALE DOS DINOSSAUROS
Duas trilhas com réplicas de dinossáuros animatrônicos e com efeitos sonoros ao longo
do caminho. Há placas sobre cada espécie de
dinossauro e explicações sobre o local que
habitavam, hábitos e curiosidades.
RS-466, 1600, Caracol
contato@grupodreams.com.br
grupodreams.com.br
Diariamente das 9h às 18h
Espanhol
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VINÍCOLA GRANJA DA TELHA
Uma vinícola familiar dedicada a produção
de vinhos coloniais e suco de uva de ótima
qualidade. Localizada na zona rural, em um
lugar bonito e pequeno, com degustação na
loja.
Estrada São João, 1350 - São João
(51) 9 9903 2835 / 9 9984 8699
Diariamente das 9h às 17h
Espanhol

VITIVINÍCOLA JOLIMONT
Entre montanhas e araucárias, com incidência de raios solares que favorece a maturação
homogênea dos frutos, a Jolimont produz vinhos e espumantes desde 1948, fundada pelo
francês Brierre, um dos pioneiros no Estado.
Estrada Morro Calçado, 1420- Zona Rural
(54) 3022 6342
marketing@vinhosjolimont.com.br
vinhosjolimont.com.br
Diariamente das 9h às 16h45
Inglês
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LEGENDAS
Ao ar livre					 Coberto
Pet-friendly			 Kids
Pago							 Entrada Gratuita
Aventura					 No Centro
Religioso
Acessível para cadeirantes
Acessível para cegos
Acessível para surdos
Acessível para autistas
Acessível para idosos
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Transporte
Para conseguir visitar tudo o que tem em Canela você pode vir com o seu próprio carro,
alugar um aqui, usar táxi ou aplicativos de
transporte, ou ainda comprar um ticket do
Bustour.

Estação Rodoviária
Rua Danton Corrêa da Silva, 630
(54) 3282 1375
www.citral.tur.br

Pontos de táxi
Rodoviária de Canela • (54) 3282 2524
Praça João Corrêa • (54) 3282 1061
Av. João Pessoa • (54) 3282 2450
Hospital de Canela • (54) 9 9106 2578
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Locadoras de veículos
Alano Turismo
Rua Dona Carlinda, 1048 - Centro
(54) 9 9975 0634
Brocker Turismo
Av. Borges de Medeiros, 851 - Centro
(54) 3282 5400
contato@brockerturismo.com.br
brockerturismo.com.br
Central Auto Locadora
Av. Danton Corrêa da Silva, 563 - Centro
(54) 3282 2070
(54) 9 9970 2070
contato@centralautolocadora.com.br
centralautolocadora.com.br
Locartur
Rua Rodolfo Schlieper, 123 - Centro
(54) 9 9941 6718
(54) 9 9173 4901
(54) 9 8131 4468
contato@locartur.com.br
locartur.com.br

31

FOTO: BROCKER TURISMO

Bustour
A linha turística é composta por oito ônibus
double deck e funciona no sistema hop-on
hop-off, em que você pode embarcar e desembarcar ilimitadas vezes durante a duração do seu bilhete (um, dois ou três dias). O
roteiro inclui mais de 35 paradas em Canela
e Gramado, com áudios em português, inglês e espanhol apresentando informações
histórico-culturais da região.

De quinta a terça, das 8h55 às 19h
Praça da Matriz, 69, sala 9
(54) 3282 5400
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Aplicativo
Atrativos, gastronomia e eventos de Canela
na palma da sua mão.
Baixe o app Guia de Canela no seu celular,
disponível gratuitamente para iOS e Android, e tenha informações completas, fotos, rotas, roteiros e tudo o que você precisa
para aproveirar ainda mais a cidade.
Baixe agora mesmo!
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CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA
Praça João Corrêa, s/n
centraldoturista@canela.rs.gov.br
+55 (54) 3282 5199

@CanelaRS
canela.com.br
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