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RIO GRANDE DO SUL
O Rio Grande do Sul é a terra da Serra Gaúcha, com gastronomia 
rica, repleta de bons vinhos, e com um extenso litoral, que 
se estende de Torres até Chuí, com praias retilíneas e dunas. 
No litoral norte, há um grande número de lagoas costeiras 
fechadas. A capital Porto Alegre é uma cidade multiétnica e 
moderna, plena de atividades, marcada por histórias, atrações 
culturais e especialmente iluminada pelo pôr do sol no Rio 
Guaíba. O Sesc tem Meios de Hospedagem nas cidades de Porto 
Alegre, Torres e Gramado.

Cais do Porto – Porto Alegre

Guia Sesc de Férias
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O hotel está localizado na capital, 
Porto Alegre, com acesso pela rodovia  
BR-116 ou pelo Aeroporto Internacional 
Salgado Filho. Diária com pensão 
completa, 36 acomodações (1 aparta-
mento para pessoas com deficiência), 
ar-condicionado, TV, telefone, cofre 
e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: centro de eventos, 
piscina, playground, salas de jogos e 
fitness, recreação, quadras esportivas, 
restaurante, bar e lanchonete. 
x Gratuito, 100 vagas.

1 O que fazer na cidade
Centro político e administrativo do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre é uma das 
cidades mais arborizadas do país, com 
seus parques às margens do Lago Guaíba. 

Possui também uma cultura qualificada 
e diversificada, com intensa atividade 
nas áreas das artes, dos esportes e das 
ciências, além de possuir ricas tradições 
folclóricas e um patrimônio histórico de 
edificações centenárias. Não deixe de 
visitar o Parque Moinhos de Vento, o 
Centro Histórico de Porto Alegre e de 
conferir o artesanato local.
F Apolinário, Baalbek Restaurante 
Árabe, Baumbach Ratskeller, Boteco do 
Joaquim, Churrascaria Galpão Crioulo, 
Churrascaria Roda de Carreta (35 CTG), 
Dona Neusa, Natalício e Restaurante 
You Yi.

V Serviços
$ Banco do Brasil. Z Agência Rota 
Cultural e Pontual Autolocadora.

Hotel Sesc Campestre
V x F $ Z
Av. Protásio Alves, no 6.220 – Alto Petrópolis
CEP: 91310-002 – Porto Alegre
Central de reservas

| (51) 3382-8802 fax (51) 3382-8802

m reservascampestre@sesc-rs.com.br
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Hotel Sesc Torres
V x F $ R Z
Rua Plínio Kroeff, no 465 – Mampituba
CEP: 95560-000 – Torres
Central de reservas

| (51) 3626-9400 fax (51) 3626-9405

m reservastorres@sesc-rs.com.br

A 198 km de Porto Alegre, a cidade de 
Torres tem acesso pelas vias BR-101 
e BR-116. O hotel oferece diária com 
pensão completa, 179 acomodações  
(1 apartamento para pessoas com defi-
ciência), ar-condicionado, TV, telefone, 
cofre e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: centro de eventos, 
piscinas comum e térmica, playground, 
salas de jogos e fitness, recreação, 
quadras esportivas, restaurante, bar e 
lanchonete. 
x Gratuito, 72 vagas.

1 O que fazer na cidade
Torres é um dos núcleos mais antigos do 
Rio Grande do Sul. Seus principais pontos 
turísticos são o Morro do Farol, o Parque 

da Guarita, a Prainha, a Ilha dos Lobos 
e a Comunidade do Morro Azul, além do 
Parque Nacional Aparados da Serra e  
do Cânion do Itambezinho. Outro atra-
tivo da região é a arquitetura de casas 
antigas, um casario construído no século 
passado, com pedras extraídas do Morro 
do Farol. No calendário da cidade estão 
eventos de balonismo, campeonatos de 
surfe e o Circuito Verão Sesc de Esportes.
F Cantinho do Pescador, Pizzaria Na pole, 
Restaurante Beira Rio e Restaurante 
Molhes.

V Serviços
$ Caixa Econômica Federal, Banco do 
Brasil e Itaú. R Rent a Car. Z Agência 
Jamboo Turismo.
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Hotel Sesc Gramado
V x F $ R Z
Av. das Hortênsias, no 4.150
CEP: 95670-000 – Gramado
Central de reservas

| (54) 3286-7585 fax (54) 3286-4326

m reservasgramado@sesc-rs.com.br

O hotel está localizado na cidade de 
Gramado, distante 115 km de Porto 
Alegre, com acesso pelas BR-116 e 
BR-101. Diária com pensão completa, 
96 acomodações, ar-condicionado, ven-
tilador, TV, telefone, cofre e frigobar. 
Recepção aberta 24h. Infraestrutura: 
piscina térmica, playground, salas de 
jogos e fitness, recreação, restaurante 
e bar. 
x Gratuito, 100 vagas.

1 O que fazer na cidade
A cidade era o caminho dos tropeiros 
que viajavam em direção aos campos 
de cima da serra, com grama macia, 
que serviam de repouso. Seus principais 
pontos turísticos são a Igreja Matriz de 
São Pedro, o Palácio dos Festivais, a Rua 

Coberta e a Prefeitura Municipal. Não 
deixe de visitar ainda os lagos Negro e 
Joaquina Rita Bier, e o Mini Mundo, uma 
cidade em miniatura com réplicas de 
castelos, ferrovias e moinhos, além de 
realizar passeios às fazendas de colonos 
italianos e alemães. Conheça também as 
cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi 
e a Rodovia dos Vinhedos. A ci dade 
fica muito movimentada no período do 
Festival de Cinema de Gramado.
F Cantina Pastaschiutta, Cantina 
Piccolo, Galeto Mamma Mia e Ristorante 
Giuseppe.

V Serviços
$ Banco do Brasil. R Auto Locadora. 
Z Bonitour, Brocker Turismo e Terra 
Turismo.

77

miolo_guiadeferias_135x205mm.indd   77 14/11/14   16:56




