
NOME DO ROTEIRO: REZAR, COMER E AMAR

Durante a manhã uma boa pedida é conhecer a igreja de São Romédio é um patrimônio histórico e
cultural do Estado do Rio Grande do Sul teve sua primeira estrutura em 1877, posteriormente uma
segunda em 1894 e uma terceira em 1933 a qual se mantêm até os dias de hoje. "A igreja lembra
muito  os  templos  da  Itália,  o  santuário  expressa,  na  singeleza  de  suas  linhas  arquitetônicas,  a
simplicidade dos imigrantes, mas também a sua fortaleza, a sua coragem, a sua fé e a sua esperança
nos dias  futuros  Localizada  em meio  a  cidade  de  Caxias  do  Sul  mais  precisamente  no Bairro
Panazzolo, rua Francisco Pezzi, S/N é uma parada obrigatória no resgate das raízes italianas.



Após a visita a Bela Igreja de São Romédio a que se alimentar com um belo almoço italiano e em
Caxias não faltam opções, parada obrigatória é a já consagrada Galeteria  Alvorada fundada dia 20
de  Outubro  de  1957.  
A história de Caxias do Sul se confunde com a história do galeto al primo canto introduzido em
1950, se tornando patrimônio imaterial de nossa cidade. Com um cardápio tipicamente italiano um
ambiante  familiar,  sofisticado  e  com  uma  tradição  de  mais  de  60  anos,  não  há  como  errar.
Localizado na rua Os 18 do Forte, 200, no bairro Nossa Senhora de Lourdes no coração da cidade
de Caxias do Sul – RS Fone (54) 3222.4637 

tel:(54)%203222.4637


Um atrativo localizado as margens da BR-116, para que retorna do distrito de Galópolis pode-se
avistar uma placa por entre a vegetação alta do Belvedere Véu de Noiva, mas fiquem atentos pois
poucos metros depois desta placa ao lado direito já fica a entrada do único e pequeno mirante que
possibilita  uma visão frontal  desta  bela  cachoeira que parece brotar por entre  a vegetação e as
casas , sua queda faz jus ao nome Véu da Noiva, escolher um dia em que tenham ocorrido chuvas
nos  dias  anteriores  é  primordial  para  espetáculo,  esse  cuidado  é  essencial  pois  essa  mesma
cachoeira quase fica sem água em épocas de seca.


