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A Operadora de turismo TEKOHA TOUR, em parceria com o município 
de BOSSOROCA, empreendedores turísticos, levará você a uma viagem 

histórica/cultural nas “Estâncias Missioneiras”, onde vamos vivenciar 
as raízes missioneiras, no canto lembrando “Noel Guarany” na Gastrono-

mia típica a base de um “Churrasco de carne de Ovelha”, na aventura, 
pelos campos de Bossoroca, e um pôr do sol na “Lagoa do Cerro” além de 

outros belos atrativos históricos culturais que farão deste dia uma experiência 
inesquecível no Conheça a Sua Aldeia.

Bossoroca:  Fez parte das Estâncias Jesuíticas dos Guarani no século XVII e XVIII, a 
qual guarda vestígios do período. Conhecida hoje como a Buena Terra Missioneira, 
possui uma vasta extensão rural, destinada a agropecuária a lavoura, criação de gado 
e ovelhas,agricultura familiar, aliado a um grande legado e acervo turístico cultural, 
onde distam-se os casarões antigos, entre eles o Sobrado e casas de pedras no 

rincão do sobrado, que possivelmente foram casas dos índios que cuidavam das 
estâncias missioneiras, cercas de pedras, cemitério dos Cativos, museu que guarda a 

história a cultura do povo, entre outros atrativos local. 

PROGRAMAÇÃO PARA DOMINGO - DIA 21 de Agosto de 2022.

• 07h00 – Domingo, Saída com destino a Bossoroca.

•  08h30 – Parada para café colonial no Quiosque da Agricultura Colonial de Bossoroca, com opções de compras de produtos 
da agricultura Familiar.

• 09h30 - Receptivo no monumento “Noel Guarany” o qual vamos dar voz pelo artista local, lembrando esse grande cantor, compositor, 
guitarreiro, que deixou seu legado nas missões, conhecido como um dos 4 troncos missioneiros.  

• 10h30 - Vamos conhecer a Estancia do Sobrado, propriedade de Roberto e Vera, neste local um complexo cultural, arquitetônico, espaço 
místico e religioso. Casa em pedras do período reducional, formam conjunto de outras casas dos nativos das estancias jesuíticas, posterior 
pode ter servido de casa dos peões “escravos” que trabalhavam nas estancias. Cerca de pedras do período reducional, Sobrado, onde desta-
ca a arquitetura portuguesa pôs período missões com mais de 200 anos de história, em seu interior ao alto a história da santa milagrosa, 
Nossa Senhora Conceição, possivelmente imagem do período missões.  (11 km da cidade)

• 12h40 - Almoço Típico, no restaurante Sabor & Art Churrasco de carne de Ovelha, tradicional de Bossoroca, a moda campeira, causos, 
histórias, música, integração com a público local, momento gastronômico e lazer. 

• 14h - Cemitério dos Cativos(7 km da cidade). Vamos conhecer o local junto a cerca de pedras e no caminho a “Vossoroca” que dá origem 
nome do município, com paradas para visitação. 

• 15h30min - Retorno a cidade onde vamos visita o museu municipal, mostra e compra do artesanato local, peças exclusivas em madeira, 
pelegos, facas artesanal, entre outros. Junto ao museu e praça Porfirio Pereira. 

• 16h15 - Saída para ocaminho que nos leva Lagoa do Cerro. Faremos um pequeno trecho a pé pelo campo onde seremos conduzidos a 
um dos cenários mais belos do município, a “Lagoa do Cerro” momentos contemplativo, meditativo, passear ao redor das lagos, fotografar 
um horizonte imenso, conhecera formação dos lagos, um dos mais belos pôr do sol da região. Após tempo de visita seguiremos até a 
propriedade de dona Rosangela, onde seremos recepcionados em momento campeiro.  Junto ao fogo de chão, vamos aperitivar uma 

linguiça campeira, assada na brasa, ouvir a música na linha de nosso imortal Noel Guarany, roda de cantoria 
e prosa ao redor do fogo. Encerrando nosso dia nas estâncias de Bossoroca.

 Fim do roteiro. E retorno pra suas querências. Em Santo Ângelo chegada prevista para as 20h30 min.
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O ROTEIRO INCLUI:

• Transporte Santo Ângelo In/ Out;

• Guia de turismo em todo o roteiro;

• Café Colonial;

• Apresentação musical temática ao
cantor, compositor, guitarreiro, Noel
Guarany.

• Acessos a todos atrativos do Roteiro;

• Almoço com gastronomia típica, Chur-
rasco carne de ovelha e acompanhamen-

tos;

• Visita ao Museu, mostra artensato;

• Encerramento festivo na estância com aperitivo.

O ROTEIRO NÃO INCLUI:

• Bebidas ao longo do roteiro e nas refeições.

DICAS E SUGESTÕES:

Trata-se de um roteiro histórico, cultural,gastronômico, 
sugerimos a utilização de uma roupa esportiva, ou bomba-

chinha, calçado baixa fácil de andar, protetor solar e garrafa 
de água. Nos locais de refeições opção de venda bebidas.

Valores: R$210,00 +taxa de serviços = 2415,50 
Crianças de 6 a 12 anos R$175,00 + taxa de serviços R$ 201,25

*valores por pessoa
Condições pagamento: Até 12x no cartão de crétido
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