
 
SANTA TERESA + BUDA GIGANTE   

NOS TRILHOS PARA SANTA TERESA & BUDA GIGANTE 
TREM + ÔNIBUS 

 
O primeiro município colonizado exclusivamente por italianos no Brasil, Santa Teresa  é cercada pelas montanhas da região 
serrana do estado é um dos mais importantes destinos turísticos do Espírito Santo. Cultura marcante, meio ambiente preservado, 
clima agradável e gastronomia são os principais atrativos de Santa Teresa. Com cerca de 40% de seu território coberto por Mata 
Atlântica preservada, destaca-se por ter uma das mais exuberantes biodiversidades do mundo. Por meio de lei se tornou a Capital 
Estadual do Jazz e do Blues e é também conhecida como Terra dos beija-flores, das orquídeas e de Augusto Ruschi, Patrono da 
Ecologia no Brasil. 
  
06h da manhã, apresentação para embarque na Estação Ferroviária Pedro Nolasco. Seguiremos no Trem de passageiros da 
Vale até a Estação Piraqueaçu, localizada no município de João Neiva. Durante o trajeto passaremos por belas paisagens, túneis, 
pequenas cidades e descobriremos os encantos da Ferrovia Vitória x Minas.  
Chegando em João Neiva, deixaremos o trem e embarcaremos no ônibuis e o nosso roteiro começa com uma parada para saborear 
o delicioso e famos Pastel de Ibiraçú. Em, seguida visitaremos o monumento do BUDA GIGANTE, reconhecida com a segunda 
maior momumento de Buda do mundo inteiro. Após parada para fotos no BUDA,  visitaremos o Laticínio Lorena, especialista em 
queijos e derivados do leite. Subiremos a serra e chegaremos em Santa Teresa, onde faremos a nossa segunda parada na 
tradicional Fábrica de Biscoitos da Claids, especialista em biscoitos caseiros (doces, salgados, recheados, crocantes, com frutas, 
integrais, sem açúcar, sem lactose, low carb. Tortinhas, alfajor, cookies, bem-casado). Seguiremos e a  nossa terceira parada será 
no Museu Mello Leitão, que recebeu esse nome em homenagem ao Professor Cândido Firmino de Mello Leitão, professor do 
Biólgo Augusto Ruschi. O museu abriga até hoje várias espécies de Fauna e Flora da Mata Atlântica, sem contar nas inúmeras 
espécies de Colibris catalógadas. Teremos uma pausa para almoço com tempo livre na Rua do Lazer. A tarde a nossa quarta visita 
será na Cantina de Vinhos Matiello, famosa pela qualidade dos vinhos e pela fabricação do vinho branco de Jabuticaba. Em 
seguida iremos para o Vale do Caravaggio e visitaremos a Cantina de Romanha, especialista na fabricação de embutidos 
(salaminho, socol, etc). Para finalizar com chave de outro, faremos a nossa sexta parada na Cervejaria Artesal Teresense. Após 
retornaremos de ônibus com paradas para desembarques em Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica.   
 
DURAÇÃO:  
- 12:00 horas. 
 
PACOTE INCLUI:  
- Transporte executivo com ar condicionado;  
- Passagem de trem;  
- Serviço de Bordo;  
- Guia credenciado ao Ministério do Turismo.  
 
NÃO INCLUI:  
- Alimentação (refeição e bebibas).  
- Extras  
 



 
 
EMBARQUES:   
06h – Estação Pedro Nolasco. 
 
DESEMBARQUES: 
- Serra: Laranjeiras - Posto Arara Azul BR 101 
             Carapina - Apart Hospital  
 
- Vitória: UFES – Ponto de Ônibus  
              Boulevard da Praia   
 
- Vila Velha: Centro - Praça Duque de Caxias   
 
- Cariacica: Estação Pedro Nolasco   
 
 
O QUE LEVAR :   
- Roupas leves, casaco de frio (clima muda rápido), mochila; 
- Protetor solar, boné ou viseira e máquina fotográfica. 
 
 
VALOR POR PESSOA: 
R$ 160,00 (cento e sessenta reais)  
*Crianças de 0 a 05 anos e 11 meses Grátis – Viajando no colo dos pais ou responsáveis.  
 
 
CONDIÇÕES GERAIS: 
- Preço por pessoa e valores anunciados em reais;  
- Crianças de colo de 0 a 05 anos e 11 meses FREE.  
- Não incluem despesas com extras: refeições, bebidas e ingressos de atrativos não mencionados;  
- O tipo de veículo a ser utilizado no passeio, será de acordo com o número de adesões;  
- O não comparecimento no local marcado para embarque será considerado No-Show, sem direito a reembolso.  
- Não nos responsabilizamos por objetos pessoais esquecidos no interior dos veículos, hotéis e nos locais de visitação;  
- O passeio poderá ser cancelado sem aviso prévio por motivos de força maior ou alheio a vontade (clima, estradas, greves, 
interdições) ou ainda pela insuficiente quantidade de pessoas. Nesse caso é salvo o reagendamento ou o ressarcimento total do 
valor pago.  
- Caso ténhamos algum problema técnico de terceiros, durante o serviço em andamento, que venha impossbilitar a nossa visita, 
não haverá devolução do valor referente a parte do transporte.  
 
 


