
 
TERMAS  ROMANAS  EM RESTINGA SECA.  (ÁGUAS TERMAIS  SALGADA) 
 
VIAGEM DIÚRNA 
 
Saídas:    04 a   07/09/2021    04 dias 03noites      Independência 
                 16 a   20/09/2021    05 dias 04 noites     Semana Farroupilha 
                 09 a  12/10/2021     04 dias 03 noites     Nossa Senhora Aparecida 
                 20 a  24/10/2021     05 dias 04 noites 
 
1º Dia- Caxias do Sul/ Restinga Seca- Apresentação dos senhores passageiros às horas para embarque em 
ônibus especial de turismo totalmente equipado para garantir a segurança dos passageiros.  Adotamos um rigoroso 
protocolo de segurança que conta com: Instalação de suportes com álcool 70% em gel, higienização dos calçados ao 
embarcar, aferição da temperatura, uso obrigatório de máscaras, limpeza com produtos específicos em todas superfícies 
dos ônibus e higienização com peróxido de hidrogênio entre as viagens.  
 
Restinga Seca- Chegada e hospedagem em apartamentos duplos e triplos. Banho privativo, tv, telefone, ar 
condicionado, cofre. Piscina externa (não termal).  
Obs: hotel não fornece toalha para parque aquático. 
Dias livres para aproveitar Águas Termas Romanas (salgadas) atualmente o parque aquático abre de Quinta a Domingo. 
(entrada opcional) 
 
Água Termal 
Água é rica em minerais, com 32 propriedades medicinais e terapêuticas. Além dela ter uma temperatura natural entre 
38°C e 40°C, ela também é SALGADA, proporcionando benefícios únicos para saúde e seu bem-estar. Inúmeros são os 
benefícios , proporciona à todas as pessoas através da balneoterapia, dentre eles estão os benefícios para o sistema 
locomotor, sistema cardiovascular e para  pessoas de todas as idades e repleto de atrações e atividades de diversão 
pensadas com muito carinho para você 
Melhora do aparelho locomotor (artrite); Melhoras cardiovasculares (varizes);Melhoras da pele (alergias); 
Melhoras no aparelho respiratório (atividade fisiológica); Termalidade da água: hipertermal (relaxante muscular); 
A classificação da água mineral alcalino-terrosa, sulfatada, cloretada, fluoretada, litinada, sulfurosa e hipertermal da fonte 
a tornam a única fonte termal do Brasil a apresentar tais características. 

O parque do Recanto Maestro conta com águas minero medicinais, sendo consideradas remédios naturais com eficácia 
e virtudes aceitas por comprovações científicas. Além de ser segura no ponto de vista microbiológico e químico, pois o 
manganês, sódio e microbiologia das águas é adequada para uso em piscinas destinadas a banho, tratamentos 
terapêuticos e atividades aquáticas. Esse tipo de água pode ser utilizada diretamente como relaxante, diminuição da 
tensão, ação desintoxicante, hidratante e indicações de balneoterapia: 
 

Estrutura 
Nosso complexo de águas termais conta com uma grande infraestrutura com capacidade para três mil pessoas/dia e 
Nosso espaço dispõe de piscinas externas, piscinas internas, ôfuros com hidromassagem, piscinas ornamentais, piscina 
com toboágua, pracinha infantil e muitos ambientes pensado para os seus momentos de descanso e para relaxar. 
Possuímos também, restaurantes, lancherias, bares, sauna, spa e lojas. Além de, uma área verde com uma vegetação 
única, com áreas para pesca, para praticar esportes aquáticos, andar de bicicleta, caminhar e curtir ainda mais a 
natureza e as belezas ao nosso entorno. 
É realmente um espaço para você aproveitar com toda sua família, aqui tem diversão e bem-estar para todas as idades. 
 

OBS: Passeio ao Jardim Esculturas 
No dia que o parque aquático estiver fechado  faremos um passeio ao Jardim das Esculturas localizado 45 kms de 
restinga seca sendo que  9 km estrada não asfaltada  até Nova Palma RS, Para chegar até lá percorremos o lindo trajeto 
da Quarta colônia italiana, entre vales e montanhas ,a partir de Nova Palma, já vislumbramos a rota das esculturas que 
nos leva ao maior Parque de Esculturas da América Latina atualmente (2021) conta com mais de 720 obras, todas 
esculpidas pelo Escultor e Proprietário Rogério Bertoldo, Administrado por sua esposa Giselda Bertoldo, Durante o 
passeio teremos oportunidade de ver o Escultor na sua oficina criando suas obras.  O complexo possui 70.000 mil 
metros quadrados de área, restaurantes e lancheira, áreas de sombra. As obras estão expostas em meio ao um lindo 
Jardim que permanece florido o ano todo, Jardim é pulsante se transforma a cada semana, cada visita é única. 

 
Incluindo: Viagem em ônibus turismo seguindo protocolos segurança. Serviço de bordo, guia acompanhante, 
pernoites com café da manhã e jantar, passeio ao Jardim das Esculturas com ingresso e almoço incluso. 
Hospedagem no hotel Recanto Maestro Business Center ou Hotel Prime. Transfer hotel/Balneário/hotel. 
Não incluído: almoços, entrada no Parque Aquático e despesas não mencionadas como incluídas. 
 
 
 



 
 
 
 
04 dias 03 noites     
 
04 A 07/09 e 09 a 12/10/2021 
 
Valores por pessoa: Hotel Business    
Duplo: R$ 1.115,00           Triplo: R$1.055,00          Individual: R$ 1.228,00 
Crianças. 0 a 6 Free colo.  Com poltrona R$ 250,00 
Crianças. 0 a 12  R$ 595,00 
OBS: Somente uma criança por apartamento, se houver uma  2º criança pagará os R$ 595,00 
 
Valores por pessoa: Hotel Prime  (sob consulta)  04 dias  03 noites  
Duplo: R$ 1. 298,00        Triplo: R$1.170,00          Individual: R$ 1.411,00 
Crianças. 0 a 6 Free colo.  Com poltrona R$ 250,00 
Crianças. 0 a 12  R$ 595,00 
OBS: Somente uma criança por apartamento, se houver 2º criança pagará os R$ 595,00 
 
 
- - - - 
 
 
05 dias 04 noites     
 
16 a 20/09 e  20 a 24/10/2021          
 
Valores por pessoa: Hotel Business 
Duplo: R$ 1.248,00       Triplo: R$ 1.172,00        Individual: R$ 1.403,00 
Crianças:. 0 a 6 Free colo e com poltrona R$ 250,00    Crianças. 0 a 12 anos R$ 665,00 
OBS: Somente uma criança por apartamento, se houver uma 2º criança pagará os R$ 665,00 
 
Valores por pessoa: Hotel  Prime   (sob consulta)   05 dias e 04 noites. 
Duplo: R$ 1.498,00     Triplo: R$ 1.327,00      individual R$: R$ 1.647,00 
Crianças. 0 a 6 Free colo e com poltrona R$ 250,00    Crianças. 0 a 12 anos R$ 665,00 
OBS: Somente uma criança por apartamento, se houver 2º criança pagará os R$ 665,00 
 
 
 
 
 
 
 

 


