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Turismo

Conheça os encantos da Cidade Jardim!

Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Turismo e Desporto.

Conselho 
Municipal do Turismo

Turismo

Conforme levantamento da Secretaria 
Municipal da Agricultura de Colinas em 2019, 
1.327 pessoas residem na área rural e 1.115  
na área urbana.  A atividade econômica mais 

difundida em Colinas é a criação de gado 
leiteiro, suínos, frangos, aves poedeiras e o 
cultivo de milho e soja, totalizando mais de 

80% do retorno de ICMS do Município.

DADOS DO MUNICÍPIO:

COLINAS, A CIDADE JARDIM
Como começou? Quem criou a qualificação e 

desde quando ela existe? O município de 
Colinas ostenta o título de CIDADE JARDIM, 
honraria esta conferida pela Lei Estadual nº 

13.390, de 11 de março de 2010. Além desta 
importante distinção, através de um concurso 

promovido pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e pela FAMURS – Federação das 
Associações dos Municípios do Rio Grande do 
Sul, Colinas foi escolhida no ano de 2010 como 
a 3ª Cidade mais Florida do Rio Grande do Sul.

Prefeitura Municipal de Colinas
www.colinasrs.com.br

Facebook Prefeitura: @prefeituracolinasrs 
Facebook Colinasfest: @colinasrsfestas

Fone (51) 3760.4000

SMECTD: 
educacao@colinasrs.com.br
whatsApp: (51) 9.9901.3082



O município promove atrações que repercutem além 
de suas fronteiras, trazendo turistas de todas as 

partes do Brasil. Cada evento ou atividade possui 
características específicas que os colocam no 

patamar de atrativos turísticos. 

 “Colinas, a Páscoa mais doce do Vale” é 
considerada a principal atração do calendário 
anual de eventos. A  Cidade Jardim tem ruas, 
praças e pontos turísticos ornamentados em 

alusão à data. Coelhos artesanais em bicicletas, 
guloseimas como pirulitos, bolos, cupcakes e 
balas, ovos e cenouras gigantes se espalham 
pela cidade.  É impossível passar por esses 

bichinhos de pano, confeccionados por mãos 
voluntárias tão cuidadosas e cheias de capricho, 

e não se encantar com tamanha beleza e 
formosura.  A “caça ao ninho” leva a fantasia aos 

pais, avós e crianças, numa viagem de 
lembranças e recordações a todos os visitantes. 

O “passeio de trenzinho”, com saída da Praça 
dos Pássaros conduz os turistas pela Cidade 

Jardim. Estima-se que em todo o período visitem 
o Município em torno de 55.000 turistas. 

 O mês de setembro representa o início da 
primavera. Em Colinas, tradicionalmente é 

realizado o Blumentanzfest.  Para simbolizar 
este evento, diversos pontos da cidade são 
enfeitados com a Menina-flor e os Casais 

Alemães. O baile é organizado e promovido 
pelo Centro Cultural Morgenstern. Na noite 

o Município premia os jardins vencedores do 
concurso ”Jardim mais bonito”. Durante o 

baile, grupos de danças folclóricas alemãs se 
reúnem para cultivar a arte da dança trazida 

pelos antepassados. 

 (Baile das Flores) 

BLUMENTANZFEST

 A estação mais florida do ano não passa em branco na 
Cidade Jardim! Assim, desde outubro de 2018, é 
realizado o Festival de Primavera, junto à concha 

acústica situada na Praça dos Pássaros. O evento traz 
atrações culturais locais, show de bandas, além de 
pontos de comercialização de alimentos, bebidas, 

produtos do artesanato, das agroindústrias familiares, 
dentre outros. As ruas do centro, ornamentadas com 

bonecas de Menina-Flor e casais vestindo trajes típicos 
alemães, podem ser contempladas através do passeio 

de trenzinho.

FESTIVAL DE PRIMAVERA 

 O Fantástico Caminho dos Contos,  projeto 
realizado pelo Centro Cultural Morgenstern, 

com apoio da Administração Municipal através 
da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Turismo e Desporto (SMECTD) e 
participação da EMEF Ipiranga, reúne e encanta 
milhares de crianças das escolas da região. São 

encenados contos clássicos e populares em 
diferentes espaços abertos do Município, cada 

qual adaptado à narrativa encenada. 

Respire as belezas e o ar puro deste Vale Encantado. 
Conheça Colinas, a Cidade Jardim!

construímos nossa própria história.

Um verdadeiro paraíso pintado de verde! A cada nascer do sol, estamos dando 
um passo à frente em busca do progresso. Através da força do trabalho e de 

muita dedicação de nossos habitantes, 

 Na sede do CTG Querência do Gaúcho ocorrem o 
Veloterra, o encontro de Trilheiros  e o Rodeio 

Estadual que atraem participantes de todo estado do 
Rio Grande do Sul. 

COLINASFEST 

 No ano de 2017, em comemoração aos 25 anos de 
emancipação do Município de Colinas, o mesmo 

promoveu a I COLINASFEST – Feira Industrial, 
Comercial e de Serviços, com exposição agropecuária 
e diversos shows, integrando já o período da Páscoa. 
Devido ao sucesso da primeira edição, ela passou a 

integrar os eventos oficiais do Município, ocorrendo a 
cada dois anos. A II COLINASFEST,  em março  de 2019, 

superou as expectativas, atingindo um público 
superior a 14.000 pessoas. 

Um dos eventos mais importantes e tradicionais do município de Colinas, o Natal Luz e Vida, incorporou, desde 2019, um conjunto de 
momentos artístico-culturais que ocorrem no período de Advento. O ponto máximo realiza-se no último final de semana da programação com 
o espetáculo de Natal (origem do Natal Luz e Vida). Os artistas participantes são locais, ou seja, todos amadores. São pessoas da comunidade 

que se colocam à disposição, ensaiam muito e, na noite, encantam um público superior a 1500 pessoas. A arte da música, da dança e do teatro 
em suas diversas formas de manifestação constituem o conjunto da obra. São construídos cenários com diversos recursos desde elementos 

simples, construídos de forma artesanal, até projeções mapeadas em telão de 5 x 20m. 
O conto de Natal apresentado tem por objetivo deixar uma mensagem de amor, esperança e fé.

NATAL LUZ E VIDA  

Veloterra

Rodeio Estadual

Encontro de Trilheiros

Manter a cultura trazida pelos antepassados e ao mesmo tempo desenvolver o gosto pela arte da 
música instrumental ou do canto coral, também são marcas da Cidade Jardim. O Coral Municipal 
promove anualmente o Encontro Municipal de Coros, que reúne vozes de diferentes municípios 

num espetáculo de harmonia. O Conjunto Instrumental realiza há mais de 10 anos seu Recital. Cada 
ano com um tema diferente e reunindo alunos das oficinas de música numa apresentação especial e 

vibrante. Desde 2018, o Município conta com o Coral Municipal Infanto-Juvenil, composto por 
crianças, adolescentes e jovens. Em 2019, a Cidade Jardim realizou seu 1º Encontro de Coros 

Infanto-Juvenis. Momento emocionante, com belíssimas apresentações. 
Os três grupos representam o Município em diversos eventos no Estado do Rio Grande do Sul. São 
atividades que proporcionam alegria e descontração aos participantes, além de revelarem talentos 

locais. São atrações para toda a família!
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SABORES DA VOVÓ PANELA DE FERRO DA IRENE

AGROINDÚSTRIA DA LOURDES GRANJA TM

FLORICULTURA LÉO

Viveiro e floricultura 
Fones: (51) 3760.4133 / 9.9153.5552 / 9.8172.3438

Caldo de cana extraído na hora; rapaduras; doces e geléias; 
conservas; aipim descascado e congelado. 
Contato: 51 9.9591-1283 WhatsApp / 9.9560-19.38 

Pães, cucas e biscoitos diversos
Contato: 51 9.9978.9797 WhatsApp

Criação de coelhos de várias raças, codornas gigantes e 
galinhas. Também temos terneiros, porcos, patos e peixes. 
Contato:  51 9.9957.4738 WhatsApp

Cucas simples e recheadas, pães e bolachas.
Contato: 51 9.9735.4111 / 9.9741.0034 WhatsApp

Venda de Mel. 
Contato:  51 9.9676.2085

AJP - MEL

Um lugar lindo de apreciar a natureza com uma privilegiada 
vista do Vale do Rio Taquari.
Contato: (51) 9.9843.6095 / 9.9644.9557

MIRANTE MORRO THOMAS

ONDE SE HOSPEDAR 

POUSADA ANO BOM

Pousada com ou sem café da manhã e internet, trilhas 
ecológicas e sincronia Maia.
Contato: 51 9.9983.2068 / 9.8039.1646 Whats (Oscar ou Maria)

CASA DE HÓSPEDES - VALE AVENTURA

Café da manhã, wifi, TV a cabo, ar condicionado, estaciona-
mento, serviço de bar, entretenimento de aventura, esportes 
e lazer. 51 9.9719.1391(whats) / 9.9790.9048 (Ana Júlia ou Glaci) 

CASA PREDIGER - POUSADA E EVENTOS

Oferece: hospedagem com café  da manhã e salão de festas.
Contato: 51 9.9354.5822 / 9.9973.1324
anepredig@yahoo.com.br ou fernandojoris@yahoo.com.br

Oferece um belo espaço para seminários e alojamentos 
com capacidade de até 200 pessoas em meio à natureza, 
mediante reserva. Tem piscina, espaço de lazer, esportes 
e trilhas em meio à natureza. Contato: (51) 9.9251.1534

SÍTIO ELISAMA

 Com o forte investimento de empreendedores 
na área do Turismo em Colinas, o Conselho 

Municipal do Turismo (COMTUR) em parceria 
com a Administração Municipal através da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Turismo e Desporto (SMECTD), está trabalhando 
e criando iniciativas para a efetivação de um 

roteiro turístico interno. O objetivo é fomentar o 
turismo local e proporcionar ao roteiro 

liberdade de atuação, autonomia, tendo o poder 
público como um parceiro. 

CAMINHOS DE COLINAS
 Desde 2018, a Administração Municipal, através 

da SMECTD e em parceria com a 
EMATER/ASCAR-RS, está promovendo, em datas 

específicas, caminhadas guiadas diurnas e 
noturnas principalmente pelo interior do 

município. O projeto denomina-se “Caminhos 
de Colinas”.  Há também um caminho 

autoguiado, que pode ser percorrido livremente 
seguindo placas indicativas.

ROTEIRO TURÍSTICO INTERNO:

 Atualmente, estima-se que passem pelo 
Município de Colinas em média 8.000 

ciclistas por ano. Dessa maneira, os 
Municípios de Estrela, Colinas e 

Imigrante estão unidos na busca de 
recursos para a efetivação de uma 

ciclovia intermunicipal entre os mesmos. 
Se concretizada, será a maior ciclovia 

intermunicipal do país.   

PROJETO CICLOVIA 
INTERMUNICIPAL

Projeto Trem dos Vales em andamento!

acontecendo pelos trilhos de Colinas!
 Passeios de Maria Fumaça 

COLIBRI ARTESANATOS

CASA DO ARTESÃO DE COLINAS

Atendimento na Antiga Estação Ferroviária de Colinas.
Produtos artesanais e produtos coloniais, produzidos 
pelos associados que fazem parte da entidade. 
Contato: 51 9.9995.2365 Josiane /  9.8925.8012 Rosinete 

Trabalhamos Com patchwok;  guirlandas; puxa sacos; 
peso de portas bonecos; decorativos de coelhos; papai noel; 
caixas de mdf;  guirlandas; estacas de jardim
Contato: 51 9.9158.5800 / 9.9898.6220 

CRIADOURO DE PÁSSAROS GATTERMANN

Agapornis Fischer, Personata, Rosicolis, Opalinos, Ring Nek,
Rosselas, Catarinas, Diamante Gold e Calopsita.
Contato: 51 9.9648.2224 (Volnei Gattermann) 

CASA DE FESTAS MORRETO

Um casarão centenário, com vistas deslumbrantes, 
é o cenário encantador da Casa de Festas Morreto. 
Eventos sociais particulares. 
Contato: Eduardo 51 9.8428.9717

DELÍCIAS DA CIDADE JARDIM

QUATTRO FRATTELLI FROZZA LTDA

Restaurante com buffet de Segunda a Sábado, culinária 
típica italiana feita em fogão a lenha e diversos tipos de 
lanches. Aceita reserva para eventos. Contato: 51 3760.1069

BAIXADA LANCHES

Buffet de segunda a sexta e alaminuta aos sábados.
Contato: 51 3760.1335 / 9.9644.2183 / 9.9366.1557 

FERROVIA - CAFÉ DA COLÔNIA

Reservas de grupos para saborear um delicioso café 
da colônia, localizado junto à antiga estação férrea.  
Contato: 51 9.8925.8012 / 9.9995.2365

BISTRÔ CAFÉ & ARTE

Cafés, doces, taças de sorvete decoradas, salgados, tortas,
pratos prontos temáticos, chopp e bebidas destiladas.
Contato: 51 9.9551-8806 – whatsApp  (Adriana Kerber) 

CAFÉ GRANO VITTA

Linha completa de salgados, doces, tortas e café. 
Contato: 51 3760.1058 ou 9.8412.8739 (Júnior Kraemer)

O CELEIRO GASTRÔ

Você pode escolher "a la carte" ou Sequência de pizzas, com 
um menu que conta com 22 sabores de pizzas salgadas 
e 10 pizzas doces. Agende pelo 9.9125.5151 whatsApp.

CERVEJARIA MERIDIONAL

Degustação, palestras de harmonização das nossas cervejas 
com sommelier, comercialização das nossas cervejas artesanais. 
Contato: 51 9.8226.7254 / 9.8265.2070 / @cervejariameridional

THOMAS KAFFEE

Confeitaria: Doces, Salgados, Tortas, Bolos, Sobremesas, 
Festas, Aniversários, etc (somente por encomenda).
Contato: 51 9.9843.6095 Whatsapp / 51 9.9644.9557
 

Pacotes de visitação e degustação e comércio de vinhos.
Contato: 51 9.8124.2072 whatsapp (Micael) 
instagram: @viventesvinhosvivos 

VIVENTE VINHOS VIVOS

CASA TASSINARY

Espaço destinado aos apreciadores de vinhos, espumantes 
e serviços de alta qualidade. Um ambiente familiar para viver 
experiências inovadoras e inesquecíveis! Contato: 51 9.8299.5557

ANTIGO ARMAZÉM BISTRÔ

O Antigo Armazém Bistrô abre para almoço aos domingos, 
com uma gastronomia deliciosa e um jardim apaixonante! 
Contato: Eduardo 51 9.8428.9717

NA PRAÇA DOS PÁSSAROS

  Panela de Ferro da Irene: das 8h30min às 18h
  Grazi Lanches,   Casa do Artesão,   Produtos Coloniais
e   Sabores da Vovó: das 14h às 18h

(Dias de eventos ou programações especiais do turismo)

ARTESANATO E TURISMO RURAL
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