
CONHEÇA A
CIDADE MAIS ITALIANA DO BRASIL



Na Serra Gaúcha,
construções com mais
de 100 anos
Localizado a 184km de Porto Alegre e a 50km
de Caxias do Sul, o município de Antônio Prado  
oferece uma imersão na cultura italiana, com
atrações únicas permeadas de histórias e
preservação.

Detentor do maior conjunto arquitetônico
tombado referente a imigração italiana no
Brasil, considerado patrimônio nacional,
preserva as histórias dos imigrantes refletidas
nos casarões e nas ações do cotidiano.



Atrações culturais e
gastronômicas Antônio Prado carrega o título

de "Cidade mais italiana do
Brasil" e não é atoa: além das 48
edificações tombadas, é possível
ouvir nas conversas do dia a dia,
entre os moradores, o dialeto
talian, além de tantos outros
costumes herdados dos
imigrantes.

Ainda, a gastronomia farta e
saborosa, com o jeito de fazer
antepassados e sabores
inigualáveis



Um roteiro cheio de descobertas e lembranças

PASSEIE PELO CENTRO HISTÓRICO

Localizadas na àrea central da cidade, são 48 casas tombadas que convidam os visitantes a um passeio pela história.
Uma caminhada tranquila no coração da cidade que te leva a uma verdadeira viagem no tempo por meio da cultura.



IGREJA MATRIZ SEGRADO CORAÇÃO DE JESUS

O seu interior é rico em detalhes, destacando-se as
pinturas do teto feitas pelo italiano Emilio Benvenutto
Zanon na década de 50. A construção também impressiona
pela semelhança com o Santuariodi Monte Bérico em
Vicenza, na Itália.



CASA DA NENI - MUSEU MUNICIPAL  PADRE SCHIO

Construída em 1910, a casa de madeira abrigava na parte térrea uma
ourivesaria e, no andar superior, a moradia da família de Antônio Bocchese. Foi
a primeira casa a ser tombada, e está inscrita no livro tombo de Belas Artes. 
 Abriga hoje o Museu Municipal, onde objetos e peças ambientados aos
cômodos da casa preservam e contam o modo de viver das famílias e a história
da formação do Município.

Contato: (54) 3293.5656 | Endereço: Rua Luiza Bocchese, 34
Horário de Funcionamento: Segunda: Fechado para manutenção
Terça à sexta: 8h às 11h45 / 13h15 às 17h30
Sábados: 10h às 12h30 / 13h às 16h30
Domingos e feriados: 10h às 12h30 / 13h às 16h | @museupadreschio

http://museupadreschio.wixsite.com/antonioprado
http://museupadreschio.wixsite.com/antonioprado


Das habilidosas mãos são criadas peças únicas, que além
de contar a história dos afazeres tradicionais das
mulheres pradenses, são reconhecidas por sua qualidade
e beleza. Este artesanato pode ser encontrado em
diversas lojas, mas destacamos a Associação de
Artesãos que possui uma loja chamada La Nostra Arte no
centro histórico do munícipio.

Telefone: (54) 3293.3703
Endereço: Rua Luiza Bocchese, nº 80
Horário de atendimento: Segunda: 13h às 18h
Terça: 08h30 às 11h30 e 13h às 17h
Quarta a sexta: 08h30 às 11h30 e 13h às 18h
Sábados, domingos e feriados: 9h às 12h e das 13h às 17h
@casadoartesao_ap

CASA DO ARTESÃO -
LA NOSTRA ARTE



Em um morro próximo ao Centro Histórico, a furna
natural rodeada de exuberante vegetação e uma
pequena fonte d’água, abriga desde a década de
1930 a imagem de Nossa Senhora de Lourdes,
padroeira do Município. No local também se encontra
um campanário em madeira, construído em 1940. O
espaço propicia momentos de fé e reflexão em meio
à natureza.
No caminho até lá é possivel percorrer as Escadarias
da fé, que ligam o Centro Histórico às proximidades
da Gruta Natural. A cada patamar dos degraus um
belo visual da cidade pode ser observado, assim
como os 25 capitéis que lá estão e simbolizam a
devoção religiosa da comunidade pradense. 

GRUTA NATURAL NOSSA SENHORA DE LOURDES



Fábrica de doces artesanais com mais de 50 anos de
tradição, qualidade e sabor.
Produção de doces cristalizados e de leite, geleias e
chimias.

Contato: (54) 3293.1806 / 999895681
Endereço: Rua Laurindo Zanotto, 797
Atendimento: com reserva prévia é necessária apenas
acima de 15 pessoas.
 

DOCES CASEIROS DONA MARGARIDA



O moinho foi construído na década de 30 por Beijamin
Simioni e em 1947 foi transformado em moinho pela
família Francescatto.
O funcionamento do moinho baseia-se na força motriz da
roda d’água, que impulsiona as engrenagens em madeira
ligadas por correias, que em uma sincronia
surpreendente resistem à ação do tempo e moem o milho
transformando-o em farinha.

Telefone: (54) 3293-3207
Oferece: Oferece a experiência de ver como funciona um
moinho da década de 30 e venda de farinha de milho
Endereço: Estrada de acesso à Linha 21 de Abril, Antônio
Prado, RS
Atendimento: Segunda a domingo – 08h às 11h – 13:30 às
17h
Ingresso: R$ 5,00

MOINHO FRANCESCATTO



Atualmente a Linha 21 de Abril é um distrito de Antônio
Prado, mas até os anos 80, a estrada que leva a Linha era
a principal saída para quem quisesse ir em direção a
Flores da Cunha e Caxias do Sul.
Durante este período o local tinha um grande número de
emprendimentos, podendo ser considerado uma
extensão do centro da cidade.
O passeio para conhecer o local, inícia pela Avenida dos
Imigrantes, passando pela antiga estrada onde são
contempladas lindas paisagens e na área central da
comunidade pode-se fazer uma viagem ao tempo através
da nostalgia dos antigos casarões.

ÁREA CENTRAL DA COMUNIDADE  LINHA 21 DE
ABRIL



A Ferraria Marsílio foi fundada pelo imigrante Ângelo
Marsílio por volta de 1900. Seu Marsílio ensinou o ofício
aos filhos, que repassaram aos netos. Até 1989 oferecia
serviços de construção de carroças, arados e ferraduras;
e de conserto do ferramental utilizado no trabalho nas
colônias. Atualmente, o visitante pode observar a
demonstração do uso da forja feita pelos irmãos Nadyr e
Valdomiro Marsílio, que contam a história da família e de
sua contribuição para o desenvolvimento do Município.

Telefone para contato: (54) 3293-3496
Oferece: Visitação
Endereço: Centro da Linha 21 de Abril, Antônio Prado, RS
Atendimento: mediante agendamento
Ingresso: R$ 5,00

FERRARIA MARSÍLIO



A igreja localizada na linha 21 de Abril recebeu a primeira
bênção em 12 de Fevereiro de 1896. O sino data de 1929 e
pesa 90 quilos. O local abrigava a santa trazida da Itália
pelos imigrantes e em 1996, ano de seu centenário,
recebeu como doação do Conselho Administrativo da
Basílica de Monte Bérico de Vicenza/Itália uma nova
imagem da Madona, a pedido do Circulo Cultural Ítalo
Brasileiro de Antônio Prado.

SANTUÁRIO DE MADONA DE MONTE BÉRICO -
LINHA 21 DE ABRIL



Armazém que carrega características históricas.
Venda de produtos coloniais, degustação de tábuas de
frios, lanches e bebidas no local. Espaço para
degustação de tábuas e café da tarde.

Telefone /whatsapp: (54) 9.9187-8999
Oferece: Lanches, tábuas de frios, jantares (mediante
reserva, venda de produtos coloniais
Endereço: Centro da Linha 21 de Abril, Antônio Prado, RS
Atendimento: De quinta à domingo - 8:15h às 11:45h –14h
às 18:30h

@armazem_do_prado

ARMAZÉM DO PRADO



Esta agroindústria familiar de orgânicos produz sucos,
molhos de tomate, néctar de variadas frutas. Tudo feito
com cuidado e amor, respeitando ao máximo o direito de
cada um de ter um alimento saudável, gosstoso e
sustentável em sua vida.

Telefone: (54) 3293-5040/ 996410195
Endereço: Linha Guerra
O que Oferece: Visita nas estudas de morangos orgânicos
produzidos com música clássica e rockroll/ Visita na
agroindústria e explicação sobre o processo de
industrialização, e venda de sucos, nectar de frutas,
molhos de tomate, purês e melado de maça.
Atendimento: Durante a semana não é necessario realizar
reserva. Finais de semana indica-se reservar.

ORGÂNICOS PÉROLA DA TERRA



Um espaço para encher os olhos diante de uma natureza
exuberante, uma área rural onde é possível desfrutar das
belezas naturais, conhecer e interagir com uma
variedade de espécies de aves ornamentais domésticas e
degustar frutas silvestres da estação direto do pé. Ainda
é possível andar de pedalinho, caminhar pela mata em
trilhas de curto trajeto e para a criançada se divertir tem
um playgrount ao ar livre.
Para quem deseja usufruir deste espaço num tempo
maior é possível alugar o quiosque para pequenos
eventos.

Telefone: (54) 99917-6977
Oferece: Visita as aves ornamentais, trilha de curto
trajeto, espaço para picnic.
Endereço: Linha Camargo, 1905, Antônio Prado, RS
Atendimento: Sábados e domingos à tarde ou mediante
agendamento.
Ingresso: R$25,00

CANTO DO ENCANTADOR



A casa Del Toro esta inserida numa edificação
pertencente ao Patrimônio Histórico, conhecida como
"Cabeça de Vaca".
No local é possível encontrar produtos gourmet,
temperos, especiarias, queijos, corte de carnes nobres e
exóticas, frutos do mar, cervejas artesanais, diversos
tipos de vinhos importados e nacionais, incluindo todas
as marcas produzidas no município, entre outros.
O espaço conta com uma aconchegante adega, projetada
especialmente para proporcionar a melhor experiencia
na degustação dos produtos.

Telefone: (54) 999178626
Oferece: Casa especializada em vinhos e produtos
gourmet
Endereço: Av. Waldomiro Bocchese, 574
 Atendimento: Segunda à sábado: 8h às 12h / 14h às 20h
Facebook e Instagram: @deltorocasa

CASA DEL TORO



A vinícola Zanella é uma empresa familiar planejada para
elaboração de vinhos diferenciados e originais, que
refletem o conceito de "terroir" da região de Antônio
Prado, transição entre a tradição da Serra Gaúcha e
mundo novo dos vinhos de atitude. Você poderá visitar e
se surpreender com o espaço da vinícola, o processo
produtivo e seus atrativos.

Telefone: 54-32263955
Endereço: Linha Almeida / Capela Santa Lucia
O que oferece: Oferecemos visitação guiada pelas
dependências da cantina e vinhedos, e também
degustação de alguns produtos.
Necessidade de reserva antecipada nos finais de semana
e feriados.
Facebook e Instagram: @vinicolazanella
www.vinicolazanella.com.br

VINÍCOLA ZANELLA

https://www.antonioprado.rs.gov.br/turismo/www.vinicolazanella.com.br


Um restaurante de comida típica italiana que também
conta com armazém, onde você encontra uma variedade
de produtos coloniais, vinhos, produtos naturais e linha
sem açúcar.
Venha se deliciar com os lanches e pratos com todo o
sabor da comida caseira italiana em um ambiente
aconchegante e diferenciado.

Telefone: 54-32934057/ 999724888
Endereço: RS122 KM122
O que oferece: Comida típica italiana, lanches e venda de
produtos coloniais. O local ainda conta com um amplo
jardim de lazer.
Facebook: @nostracantina 
Instagram: @nostracantina_restaurante

RESTAURANTE NOSTRA CANTINA



A Cantina Zulian oferece amplo espaço para venda e
consumo dos produtos de fabricação própria como pães
de forno a lenha, cucas, grostolis e doces que são
servidos no café colonial, com atendimento feito pela
família Zulian aberto todos os dias inclusive finais de
semana e feriados.

Telefone 54-999936679/ 999192749
Endereço: RS122, Km110, próximo ao Rio das Antas
O que oferece: O Visitante poderá conhecer a
propriedade, a plantação e finaliza saboreando as
delícias de produtos à base da fruta.
Instagram: @cantinazulian

CANTINA ZULIAN



A Biotherapy desenvolveu a partir da semente de uva
produtos de altíssima qualidade que equilibram sabor e
saúde a sua vida. A linha Vinaccioli com óleo e farinha de
semente de uva para uso culinário e a linha Valentina
com as bolsas térmicas de sementes de uva e as gotas
que rejunescem do óleo de semente de uva. Você
encontra os produtos na loja de produtos locais em
anexo ao Restaurante Nostra Cantina e Cantina Zulian.
Com agendamento de grupos é possível realizar
demonstração e degustação dos produtos.

Telefone: 54-999714004
Endereço: Linha 21 de Abril
Facebook: @biotherapyrs 
Instagram: @biotherapy.rs
www.biotherapy.com.br

BIOTHERAPY

https://www.antonioprado.rs.gov.br/turismo/www.biotherapy.com.br%20/%20www.facebook.com/biotherapyrs


FARTA GASTRONOMIA

Variadas delícias da gastronomia típica que agradam aos olhos e, mais ainda, ao paladar.
Servidas em pousadas, restaurantes, festas religiosas e eventos são um atrativo a parte.



EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS

Restaurante Clube União

Restaurante Scolaro

Rua Waldemar M. Grazziotin, 274
Telefone: (54) 3293.2898 / whatsapp (54)99995.6065
Horário: Segunda à sábado 11h às 13:30h / 18:30h às 23h
Domingos: 11h às 13:30h
Cardápio e serviços: Buffet, espeto corrido (aos
domingos), lanches, pizzas e, na temporada, de inverno
fondue.

Rua Waldemar M. Grazziotin, 374
Fone: (54) 3293.1226 / whatsapp (54) 99943.4650
E-mail:restaurantechurrascariascolaro@gmail.com
Horário: Terça à Sábados - 11h30 às 13h30min
Cardápio e serviços: Buffet, grelhados, cardápio típico
italiano (aos sábados);

Armazém do Prado

Bar e lancheria Opção

Venda de produtos coloniais, degustação de tábuas de frios,
lanches e bebidas no local. Espaço para degustação de tábuas
de frios e jantares mediante agendamento.
Localizado na área central da Linha 21 de Abril.
Atendimento: de quinta-feira à domingo.
Horário: 8:15h às 11:45h –14h às 18:30h
Instagram: @armazem_do_prado
Facebook: ArmazemDo Prado
Whatsapp: (54) 9.9187-8999

Av.Valdomro Bocchese, 723
Telefone: (54) 3293-1337
Capacidade de atendimento: 40
Horário: Segunda à Sexta 7h às 22h / Sábado 7h as 13h
Domingo: Fechado
Cardápio e serviços: Ala Carte, sanduíches, salgados, tortas e
doces em geral.



EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS

Bar e Restaurante Tradição

Cantina Zulian

Rua Waldemar M. Grazziotin, 274
Telefone: (54) 3293-4314
Horário: de quarta à segunda: 11h às 13:30h / 17:30h às 22h
Domingo: 17h30 às 22h
Cardápio e serviços: Filés, bauru, lanches e pizzas.

O amplo espaço para venda e consumo de produtos de fabricação
própria, como pães de forno a lenha, cucas, grostoli e doces que
são servidos no café colonial. O atendimento é realizado pela
família Zulian.
Cardápio e Serviços: Pães, Cucas, grostoli, pão de queijo,queijo,
salame, copa, doces, pastéis, suco de uva, vinho, café, chocolate
quente.
Horário: Todos os dias das 7h às 19h
Contato: (54) 99999-3679 / (54) 99919-2749
Endereço: RS 122, Km 110, próximo à ponte do Rio das Antas.

Thizo Restaurante

Bar e Restaurante Nordeste

Rua: Dr. Oswaldo Hampe, 86
Telefone: (54) 3293-2137
Capacidade: 40 pessoas sentadas
Horário: Segunda á Sábado - 11h às 13h 
Segunda e Quinta fechado a noite, demais dias aberto
das 18h às 23h
Cardápio e serviços: Ao meio dia Buffet e a noite Ala
Carte
 

Rua Luiza Bocchese, 18
Fone: (54) 3293.1208
E-mail: rturmina@nol.com.br
Capacidade de atendimento: 50 pessoas sentadas
Horário: 7h às 23h
Cardápio e serviços: lanches em geral e almoço caseiro.



EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS

 Casa Natural

Casa Olivo Vinhos e Bistrô

Av. dos Imigrantes, 280 - Sala 02
Fone:(54) 3293.2049
Horário: Segunda a sexta 7h30min às 11h45min – 13h30min
ás 18h30min. | Sábado: 8h às 12h | Domingos e Feriados:
Fechado
Cardápio e serviços: sanduíches, salgados, bolos, salada de
fruta, sucos, vitaminas, entre outros (todos com ingredientes
ecológicos)

Bistrô localizado no centro histórico de Antônio Prado RS,
com farta gastronomia e vinhos finos da Adega Olivo Ditadi
oriundos do vinhedos cultivados há 1033 metros de altitude
nos Campos de Cima da Serra.
O que serve: Adega e restaurante. Pratos a la carte e pizza.
Horário de Funcionamento: Sextas e sábados das 19:00 às
22 horas | Reservas: (54) 9.9991-1648
Endereço: Rua Luiza Bocchese, 68, Centro. Em frente a Praça
Garibaldi.

Bar/Pub DoisOitoZero

Dolce Vita Café

O bar Doisoitozero é ponto de encontro de amigos. Situado
no porão de uma das casas tombadas que fazem parte do
patrimônio histórico brasileiro, possui arquitetura rústica,
agradável e reservada.
O que serve: Cervejas artesanais, drinks, vinhos, além de
diversas opções de petiscos, e também sobremesas.
Horário de Funcionamento: Quartas a sextas das 18:00 às
01:00 horas. Sábados: das 19:00 ás 01:00 horas.
Telefone para contato: (54)981458900
Endereço: Av. dos Imigrantes, nº 280, Centro, Antônio Prado,
RS. Sala Térreo.

Rua: Francisco Marcantônio, 13. | Telefone: (54)99170-0155
Horário: Terça à Sexta-feira - 08h45min às 13h | Segunda à
Sábado - 14hs às 19h30min
Almoço servido com agendamento prévio
Cardápio e serviços: Doces e salgados, cafés aromáticos e
chocolates.



EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS

 Peruzo Lanches

Pika Bar e Restaurante

Endereço: Rua Sete de Setembro, n° 284
Telefone: (54) 3293-2650 | (54) 9.9708-9580
Horário: Segunda 18h às 22h - terça a domingo: 11 às 14h /
18h às 22h
Cardápio e serviços: Xis, bauru, pzza, a la minuta e sorvete
expresso
Site: https://www.facebook.com/Peruzo-Lanches

Av. Valdomiro Bocchese, 340
Fone: (54) 3293.4180
Capacidade de atendimento: 56 pessoas sentadas.
Horário: 11h às 14h / 18h às 23h
Domingo: 18h às 23h.
Quarta-feira: Fechado
Cardápio e serviços: xis, torradas, cachorro-quente,
alaminuta e filés

L‘Aroma Restaurante e Churrascaria

Segunda à Sábado a partir das 7h30min.
Domingo ao meio-dia

Segunda a Sábado: buffet e grelhados
Domingo: Buffet e churrasco
Salão de eventos disponível mediante reserva

Nostra Cantina

ERS 122, km 127 - 500mt. do trevo de Antônio Prado/RS
Telefone: (54) 99156-5264
Horário de funcionamento:

Cardápio e serviços:

RS 122, Km 122
Fone: (54) 3293.4057
Whatsapp: (54) 99972-4888
Capacidade de atendimento: 100 pessoas sentadas
Horário: Segunda a sábado - 08:00h às 18h
Cardápio e serviços: Ala Carte, culinária típica italiana,
lanches. Venda de produtos coloniais

https://www.facebook.com/Peruzo-Lanches


EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS

 Restaurante e Pizzaria Nostra Italia

Restaurante O Porão

Av. Presidente Castelo Branco, 65, sala 08
Fone:(54) 3293.4341
Capacidade de atendimento: 120 pessoas sentadas
Horário: quinta a sábado 18h30min às 22h3
Cardápio e serviços: Pizzas Ala Carte e aos sábados rodízio
de pizzas.

Av. Valdomiro Bocchese, 681
Telefone: (54) 3293.3131
Capacidade de atendimento: 40 pessoas
Horário de funcionamento: Segundas à quintas: 9h às 22h
 Sextas à noite: 18h às 22h
Sábados: 9h ás 14h/ 18h às 22h |  Domingos: 11h às 14h/ 18h
às 22h
Cardápio e serviços: Ala Carte, almoço italiano, lanches,
pizzas, xis, filés, peixes.

Restaurante Buon Appetito

Restaurante Degustare

Av. Valdomiro Bocchese, 357
Telefone: (54)3293-1746 / 3233-1067 / (54) 99909-0404
E-mail: buon.appetitoap@gmail.com.br
Capacidade de atendimento: 100 pessoas
Horário: 11h até 13h30min
Cardápio e serviços: de segunda a domingo buffet de comida
caseira e típica italiana
Aceita reservas para eventos.

Rodovia RS 122, Km 128,3
Fone: (54)3293.2305
Capacidade: 72 pessoas sentadas
Horário: De segunda à sábado almoço
Sexta e sábado janta
Cardápio e serviços: meio dia buffet, a noite à la minuta com
massa



EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS

 Sorvelândia

Sulla Strada Food e Burger

Av. Camilo Marcantônio, 525
Fone: (54) 3293-1868 / (54) 9.9909-5084
E-mail: sorvelandiaao@bol.com.br
Facebook: Sorvelândia Antônio Prado
Instagram: @sorvelandia_aprado
Capacidade de atendimento: 110 pessoas sentadas
Horário: Todos os dias das 13h30min às 22h
Cardápio e serviços: Buffet de sorvete e Buffet de cachorro
quente
Maio a outubro: Buffet de sopas e Café colonial mediante
reserva.

Av. Castelo Branco 398
Telefone: (54) 996175752
Capacidade:
Horário: 18h30min às 22h30min 
Aberto de quartas à domingo
Cardápio: Especializado em hamburguês e petiscos

Somos Botanika

Sorveteria e Lancheria Refreskata

A Somos Botanika é uma floricultura e cafeteria.
Um ambiente agradável recheado de delícias para o seu
café.
Telefone: (54) 3293-1122
Endereço: Rua Waldemar Mansueto Grazziotin, nº 130,
Centro.
Horário de atendimento: de terça à sexta - 09h às 11:45h |
14h às 18:30h | Sábados: 09hàs 12h | 15h às 18h 
(3º sábado do mês - fechado. Último sábado do mês - 9h às
12h).

Rua 7 de Setembro, 739
Fone: (54) 3293.1760
Horário: 14h às 24h
Cardápio e serviços: Buffet de sorvete e Buffet de cachorro
quente, porções, lanches.

https://www.facebook.com/Sorvel%C3%A2ndia-Ant%C3%B4nio-Prado-107695134739704/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/sorvelandia_aprado/


EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS

 Padaria JS - centro

Padaria Mezzalira

Av dos Imigrantes, 303
Fone: (54) 3293.3818
Horário: segunda a sábado 7h às 12h / 13h30 às 19h30
Domingo fechado
Tipo de cardápio e serviços: sanduíches, salgados, tortas e
doces em geral

Av dos Imigrantes, 677
Fone: 54-32931290
E-mail: padariamezzalira@gmail.com
Capacidade de atendimento: 09 pessoas sentadas
Horário: Segunda a sábado 8h às 19h30min | Domingo
fechado
Cardápio e serviços: doces e salgados 

Padaria Agua na Boca - Centro

Padaria Di Frateli

Rua Dr. Oswaldo Hampe, 185
Fone:(54) 3293.2299
E-mail: mategusti@hotmail.com
Capacidade de atendimento sentados: 9
Horário: segunda a sábado 7h30min às 11h45/ 13h30 às19h.
Domingo: 15h às19h
Cardápio e serviços: sanduíches, salgados, tortas e doces em
geral.

Av. Presidente Castelo Branco, 430
Fone: (54)3293.2087
E-mail: guto.miche@hotmail.com
Capacidade de atendimento: 12 pessoas sentadas.
Horário: Segunda a sábado 8h às 12h / 14h às 20h
Domingo: 15h às 20h.
Tipo de cardápio e serviços: sanduíches, salgados, tortas e
doces em geral.

mailto:padariamezzalira@gmail.com


HOSPEDAGEM

 Pousada Colonial de Rossi
Telefone: (54) 3293.1771 | 9973.3067
Linha Silva Tavares - Capela Santo Isidoro, s/nº
www.pousadaderossi.com.br |
pousada@pousadaderossi.com.br

Oferece: Café da manhã, salão de eventos para
pequeno porte, trilha ecológica, passeio de jeep,
sala de jogos e sala de TV.
Local rodeado de lindas paisages, atendimento
realizado pelos proprietários, possibidade de
colheita de frutas, caminhadas e de conhecer e
conviver com a cultura italiana.
Site: http://www.pousadaderossi.com.br

Travel Inn Axten Antônio Prado

Hotel Pradense

Localizado na Serra Gaúcha, no alto da mais bela colina de Antônio
Prado, a cidade mais italiana do Brasil, podendo ser visto desde a
entrada da cidade, o hotel Travel Inn Axten Antônio Prado é o hotel
perfeito para quem busca relaxar em conexão com a natureza. Espaço
integrado com restaurante, brinquedoteca, academia com
equipamentos modernos, bar e piscina também estão presentes na
oferta de lazer e benefícios para os hóspedes.
Telefone (54) 3754-0670
0800.773.3300 | www.travelinn.com.br
centraldereservas@travelinn.com.br

Telefone: (54) 3293.1105
Av. Valdomiro Bocchese, 360
Oferece: Café da manhã, Apto com ar condicionado, garagem coberta e
sala de TV.
A duas quadras da Praça Garibaldi
Site: www.hotelpradense.tur.br

http://www.pousadaderossi.com.br/


@turismo.antonioprado    |    @turismoantonioprado
www.antonioprado.rs.gov.br/turismo    |    (54) 3293.1500

Visite a Cidade mais Italiana do Brasil!


