CIDADE
HORTÊNSIA
DO VALE

PROGRESSO
Conhecida como Cidade Hortênsia
do Vale, Progresso é um lindo lugar
no interior, lugar este de muita
hospitalidade, gastronomia farta,
histórias para contar e tantas
outras para serem vividas. Neste
destino você terá contato com
atrações do turismo rural, porque
Progresso é mais um local onde é
possível desfrutar as belezas e a
simplicidade do interior do Vale. O
roteiro pelo município merece
pelo menos um dia.
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CASCATA DO

MOINHO
Com noventa e oito metros de altura, a
Cascata do Moinho é uma das mais belas
da região e está a apenas quinhentos
metros de distância do centro da cidade
de Progresso. Recebeu este nome em
razão de ter abrigado um moinho
colonial, construído na década de 1930 e
que também fornecia energia elétrica à
cidade. É possível chegar à sua base
através de uma trilha ecológica de
aproximadamente dois quilômetros (ida
e volta), onde nas manhãs de sol um
lindo arco-íris se forma, embelezando
ainda mais o lugar.

SÍTIO

CAMPIOL
Uma típica propriedade rural, com
pomar, animais e uma magnífica
cascata no quintal de casa. Essa é a
Propriedade da Família Campiol, a
poucos quilômetros do centro da cidade
de Progresso.
A família possui um quiosque coberto,
onde é servido um típico café da
colônia, com alimentos produzidos no
local e preparados pelas mãos da
matriarca. Além das belas paisagens,
há um mirante natural com vista para o
vale, a Casa da Fotografia, que remete à
história da colonização italiana no
município, e trilha até a base da
Cascata do Moinho

CABANHA

LEITE
A Cabanha Leite fica em Campo Branco,
distrito do município de Progresso.
Aqui, você pode passar momentos de
tranquilidade e paz, contemplando a
natureza e belezas da propriedade. Há
uma pequena trilha ecológica, com
espécies identificadas, redário e
parquinho. Também é possível ter
contato com animais, fazendo
caminhadas e experimentando a vida
no campo. É servido café e almoço
típicos da colônia e piquenique, com
produtos da propriedade.

RECANTO DO

PEDRÃO
O Recanto do Pedrão é uma
propriedade rural onde você pode
desfrutar de momentos em meio à
natureza, por meio de trilha ecológica e
contato com animais. Também é
possível vivenciar a volta ao passado no
pequeno museu da família e na oficina
de minimarcenaria. As brincadeiras de
"antigamente”, como carrinho de lomba
e perna de pau, resgatam as
lembranças da antiga infância. Durante
o ano, acontecem eventos como Festa
de São João, Carnaval e Corrida de
Carrinho de Lomba.

IGREJA NOSSA SENHORA

AUXILIADORA
Localizada no centro da cidade com sua arquitetura rica em detalhes a Igreja Matriz
chama a atenção de todos que a veem. No ano de 1912 descendentes de imigrantes
italianos, provindos de Garibaldi, chegaram a Gramado de São Francisco (Progresso). Nos
anos seguintes, com a chegada de mais italianos, o povoado foi surgindo lentamente. Já
em 1914 um jesuíta casualmente passava pela região. Outros imigrantes vieram e, em
1915, foi construída a primeira escola. Esta escola servia também como a primeira
capela do lugar. Em 1919 foi construída uma segunda capela, também de madeira.
Mas em 1928 o povoado já era tão grande que foi nomeado um padre para atender
especialmente aquela região: Frei Samuel Teperoo. Diante do rápido desenvolvimento do
lugar resolveram dar o nome de Progresso, que só foi oficializado em 1937. Neste ano
também foi construída a atual Igreja Matriz. Percebendo que aquela região tinha
condições de abrigar uma paróquia, Dom João Becker, Arcebispo de Porto Alegre, criou
em 13/09/1939, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Vila Progresso.

PRAÇA

MUNICIPAL
A praça Municipal de Progresso é um
espaço muito agradável, onde se pode
apreciar momentos em família e com
amigos. Possui brinquedos para diversão
das crianças e aparelhos de academia
para usufruir. Situa-se no centro da
cidade, você pode escolher o horário que
deseja visitar!

MS CENTRO DE SAÚDE E

BEM-ESTAR
A MS Centro de Saúde e Bem-Estar está localizada no
centro do município de Progresso e conta com uma
estrutura ampla e acessivel, piscina semi-olímpica
aquecida e coberta, para atividades de relax e
brincadeiras para grupos de visitantes ou famílias.
Além disso, oferece massoterapia, estética, terapias
holísticas e venda de produtos de beleza, fazendo
também o receptivo do município e região.

FAZENDA

SINUELO

Situada na Avenida Gramado, próxima ao centro, tem
área para acampamento e trilhas. A fazenda também
abriga a Cascata Sinuelo, acessada por meio de uma
trilha de 8 km em meio a gramados, potreiros, estradas
antigas e Mata Atlântica. A Fazenda Sinuelo foi palco do
primeiro rodeio crioulo do Estado do RS e assim todo
ano, no primeiro final de semana do mês de março, é
realizado o evento. O local também conta com um
espaço fechado onde podem ser realizados jantares e
outros eventos.

HOTEL

D'FERNANDES

Localizado em lugar privilegiado, no centro de Progresso, em
frente à Igreja da Matriz, o hotel D'Fernandes dispõe de
acomodações aconchegantes com banheiro privativo, ar
condicionado, televisão e estacionamento para bem recebêlos. Os hóspedes ainda podem conhecer o comércio local,
fazendo uma caminhada tranquila e contemplativa pela
cidade, já que o hotel fica perto de tudo.

CAMPING COLÔNIA

JARDIM
Localizado a 5Km do centro da cidade, na divisa com o
Município de Boqueirão do Leão, atrai pessoas pela beleza
natural principalmente durante o verão, onde os turistas
podem acampar e aproveitar banhos de rio e de cachoeira.

GIARDINO

PIÚ DOLCE

Propriedade localizada no centro da cidade, no Giardino você
vai encontrar um encantador local de comtemplação, sossêgo
juntamente com a simplicidade e paz do interior. Você pode
desfrutar de café da manhã, chá da tarde ou piquenique, isso
tudo em um jardim apaixonante, onde a poesia é desifrada
através da natureza.

MERCADOS
LANCHERIAS
PADARIAS
SAÚDE
Fruteira e Confeitaria Sabor de
Mãe
Endereço: Rua Coronel Mello, n°
415 - Centro
Contato: (51) 995471757
Horário de atendimento:
Segunda a Sábado das 07:15 as
12:00 e das 13:00 as 19:00
Farmácia Vale Mais
Endereço: Rua Coronel Mello, n°
343 – Centro
Contato: (51) 99666-2726
Horário de atendimento:
Segunda a Segunda das 07:00 as
19:00

Restaurante Sabor do Sul
Endereço: Av. Gramado, 1172
Telefone: (51) 97747046
Horário de Atendimento: 11 h as
15 h (segunda a sexta) Sábado
sob agendamento
Serviços: Almoço
Max Burguer
Endereço: Rua Coronel Fet Filho,
centro
Telefone: (51) 99244-5926
Horário de atendimento: 7 as 20
horas (segunda a sábado) Domingo 16 as 20 horas
Serviços: Lanches em geral e
alaminutas

Posto Rodoil
Endereço: Avenida Gramado, 1142
Telefone: (51) 3788-1355
Horário de atendimento: 6 h as 20
de segunda a sábado
Serviços: Gasolia comum,
aditivada, diesel comum e s10.
Calibragem de pneus e lavagem de
veículos, borracharia (6 h as
17:30h). Conveniência (16 h as 22 h
de terá a sábado)

Posto Ipiranga
Endereço: Rua Coronel Fett Filho,
Centro
Telefone: (51) 3788.1081
Horário de atendimento: 6 as 20
horas (segunda a sábado) - 6:30 as
12 - 16 as 8 h (domingo)
Serviços: Gasolia comum,
aditivada, diesel comum e s10.
Calibragem de pneus e lavagem de
veículos, borracharia.

Posto do Nuco
Endereço: Rua Coronel Fett Filho,
centro
Telefone: (51) 3788.1027
Horário de atendimento: 6 as 20
horas (segunda a sábado) - 6:30 as
12 - 16 as 8 h (domingo)
Serviços: Gasolia comum,
aditivada, diesel comum e s10.
Calibragem de pneus e lavagem de
veículos e borracharia.
Brigada Militar
Endereço: Avenida Gramado
Telefone: (51) 3788-1360 ou (51)
99666-3238.
Banco Banrisul
Endereço: Avenida Gramado –
Centro
Telefone: (51) 3788-1104

Banco Sicredi
Endereço: Rua Coronel Fett Filho,
Centro
Telefone: (51) 3788-1007
Hospital Santa Isabel
Endereço: Rua Coronel. Fet Filho,
50 – Centro
Telefone: (51) 3788-1160
Horário de atendimento: 24 horas
Posto de Saúde
Endereço: Rua Coronel Fett Filho,
nº 190 – Centro
Telefone: (51) 3788.1319
Horário de atendimento:7 h as 1 1
h e 30 min – 13 h as 17h e 30 min)

CONTATO/
AGENDAMENTOS
Hotel D'Fernandes (51) 3788.1074 e
(51) 999.628.137
Recanto do Pedrão 51984852907
Fazenda Sinuelo (51) 3788-1006
Sítio Campiol (51) 991.984.217 e
(51) 993.813.315 (Whatsapp)
Cabanha Leite (51) 996.667.111
MS Centro de Saúde e Bem-Estar
(51)989.380.650
Paróquia (51) 3788-1111
Camping Colônia Jasrdim (51) 3505-0529
Secretaria Municipal de Turismo (51)3788.112
(51) 991525358 – Simone Berté
bertesimone@gmail.com

INFORMAÇÕES
IMPORTANTES
Reserve seus passeios sempre com
antecedência. Isso é necessário para nos
organizarmos e melhor atender você.
Muitos de nossos serviços dependem das
condições climáticas para serem
executados. Reservamos o direito de
analisar as condições climáticas e de
alterar ou cancelar o serviço, caso julgue
necessário.
O município conta com posto de saúde que
atende durante a semana e plantão médico
no Hospital Santa Izabel, no centro da
cidade.
Além disso, temos também bares e
restaurantes que servem almoço, janta e
lanches durante a semana, bem como
padarias. Nos finais de semana as refeições
devem ser agendadas.

COMO
CHEGAR
Soledade

Santa
Maria

Santa
Cruz do Sul

Porto Alegre

169 km de Porto Alegre - 60 km de Lajeado - 114 km de
Santa Cruz do Sul - 219 km de Santa Maria - 96 km de
Soledade

PROGRESSO TE
ESPERA!

