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Degustações 

Refeições 
Hospedagem 

Museu ou Minimuseu

Legendas 

Cada cor significa um roteiro 
e indica se o estabelecimento 
faz parte do trajeto e a 
distância percorrida até ele. 

Use o QR code é 
fácil e rápido 

a u r í c i o  M ü l l e r  K u h n , Mmarít imo e empresár io 
amante do cicloturismo, 

idealizador e criador do Cicloturismo 
do Caminho Pomerano: ‘Inicialmente 
um projeto cuja  finalidade dos roteiros 
e do circuito  foi incompreendida. Com 
explicações tudo foi se alinhando e a 
recept iv idade se  tornou ímpar . 
Agradeço à Associação do Caminho 
Pomerano sob a presidência de Elaine 
Zielke e todos os empreendimentos  
por acreditarem no projeto, aos 
patrocinadores do livro que ajudaram a 
tornar físico o que seria um e-book, à 
minha amada esposa Cristina Schneider 
Kuhn, pela parceria e  paciência de horas 
dias e meses de envolvimento  no 
projeto, ao Therbio Felipe (Ciclotur 
Experience) quem muito admiro - uma 
referência nacional no cicloturismo, ao 
Leandro Karam (Via Ecológica da Serra 
dos Tapes) pelas trocas de idéias e 
parceria de sempre, à Clarissa Ribeiro 
pela revisão, ao Cleber Cardoso pelas 
aulas de Corel e edição final, a todos os 
comércios pontos de controles (vistos), 
à Aloi Schneider pelo apoio no 
dicionário (que na próxima edição vem 
com muitas novidades), ao Centro de 
Saúde São João da Reserva, à Heloisa 
Heiden e Thairiny Arnesto pelos clics.’
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c i c l o t u r i s m o  d o  C a m i n h o OPomerano, em São Lourenço do 
Sul, no estado do Rio Grande do 

Sul, tem roteiros autoguiados  com diferentes 
distâncias para que todos os tipos de ciclotu-
ristas sejam testemunhas de um caminho 
dotado de história, gastronomia e natureza, 
conhecendo a história de um povo quase 
extinto, de um país que já não existe mais e 
que deixou sua terra natal em busca de novos 
horizontes. Chegando em suas novas terras se 
depararam com algo bem diferente do pro-
metido. Com matas cerradas e poucos instru-
mentos de trabalho, tiveram que se adaptar 
formando uma colônia autossustentável, 
necessitando poucos insumos vindos de fora, 
construíram serrarias, ferrarias e moinhos. O 
cicloturista irá pedalar por onde os imigrantes 

passaram em 18 janeiro de 1858 após sua che-
gada no navio Holandes Twee Vrienden na 
margem do arroio São Lourenço para fundar a 
colônia de São Loureço do Sul sob o comando 
do colonizador Jacob Rheingantz. A visitação 
aos  empreend imentos  do  Caminho 
Pomerano, casas comerciais centenárias que 
mantêm aspectos de época permitirá a degus-
tação do spickbost (peito de ganso defuma-
do), uma herança gastronômica, assim como 
do rievelsback (bolinho de batata) e a mais-
chnaps (cachaça com ervas e chás), fazer um 
delicioso frischtick (lanche, café), bater um 
papo com os colonos - afinal eles têm muitas 
histórias que gostam de contar! Venha peda-
lar, sentir o cheiro da terra, mel e flores, admi-
rar as belas paisagens, se desafiar nas subidas e 
curtir as decidas com vento no rosto.  

Apresentação Apresentação Apresentação Apresentação 
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Instrução 

www.cicloturdocaminhopomerano.com.br

retirada do passaporte é realizada Ana K BIKE ápos a escolha do roteiro 
e com o guia em mãos (disponível 

no site). A saída é na foz do arroio São 
Lourenço. O trajeto curto é o único com 
totens e setas em azul. Os vistos podem ser 
feitos preferencialmente nos empreendi-
mentos do Caminho Pomerano ou gratuita-
mente em casas comerciais listadas no guia 

Instrução Instrução Instrução 
(em média um visto a cada 15 Km). Com os 
vistos necessários o ciclista terá direito ao 
certificado de conclusão do circuito no for-
mato digital. 

Certicado 
Cicloturismo do Caminho Pomerano 

Certificamos que  

concluiu o circuito de ___ km, contemplando a 

Elaine Zielke Maurício Müller Kuhn

São Lourenço do Sul __/__/____

Cicloturismo do Caminho

POMERANO

Caminho Pomerano Cicloturismo do caminho
Pomerano 

história, gastronomia e natureza do caminho.
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PomeranosPomeranosPomeranosPomeranos
s  pomeranos (em alemão: oPommern) são originários da 
Pomerânia, na região do Mar 

Báltico, entre as atuais Alemanha e Polônia, 
cuja língua mãe era o pomerano (desde o 
século XIX, o alemão também passou a ser 
usado na Pomerânia). No século XIX, milha-
res de pomeranos emigraram, sobretudo para 
os Estados Unidos e para o Brasil, onde vivem 
centenas de milhares de seus descendentes. 
Com a derrota alemã na Segunda Guerra 
Mundial, a maior parte da Pomerânia foi ane-
xada pela Polônia e a maioria dos pomeranos 
que viviam na região foram expulsos daí refu-
giando-se em outras regiões da Alemanha. 
Como consequência, a língua pomerana 
praticamente desapareceu na Europa. O Brasil 

é o único país no mundo onde ainda se fala 
regularmente o pomerano. Comércios na 
cidade de São Lourenço do sul têm entre seus 
atentendes pessoas  que falam alemão e pome-
rano pra facilitar a comunicação com a popu-
lação.
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Empreendimentos  

Todas as visitas devem ser previamente agendadas. Consultar custo de visitação. 

Empreendimentos  Empreendimentos  Empreendimentos  

Casa�da�Schimier
CICLOTURISMO

Casa�das�cucas
CICLOTURISMO

Família 
Klasen

CICLOTURISMO

Heiden�
CICLOTURISMO
Haus

Sabores�do�Sítio�Agroindustria
Vale da Sesmaria

Blumen
Haus

CICLOTURISMO

Memorias
und

Andenken

CICLOTURISMO

casa

Hartmeister

Plantas e ervas

Inez�Klug
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ona Marcilda mantém vivas as Dlembranças de sua mãe e as 
tradições pomeranas com suas  

receitas de cucas que estão na família há 
várias gerações. Os visitantes vão ter a 
oportunidade de colocar a mão na massa e 
receber dicas de como fazer a legítima 
cuca pomerana. A propriedade  conta 
com belo espaço pra descansar e repor as 
energias debaixo de árvores na Vila do 
Boqueirão, antiga sede do Município de 
São Lourenço do Sul.  

17
17
17

Casa�das�cucas
CICLOTURISMO

Casa das Cucas

A cuca (Streuselkuchen em alemão, kuuchen em pomerano) surgiu na região da 
Silésia, antiga Prússia, e foi levada para o sul do Brasil por imigrantes. Com ou sem 
frutas, o bolo de tabuleiro, a cuca, é presença certa em quase todas as refeições dos 
imigrantes. São usados diversos tipos de frutas como pêssego, uva, morango, abacaxi, 
banana, figo e muito mais. Também houve adaptações com confetes e paçoca. A 
tradicional, com Streusel (farofa), é a preferida de muitos .

Fone: (53) 3251.7149

Casa das CucasCasa das CucasCasa das Cucas
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Família Klasen

ípica propriedade rural, com criação T de vários animais, produção artesanal 
de queijos coloniais e da iguaria mais 

apreciada pelos pomeranos, o peito de ganso 
defumado. O local privilegiado conta com 
trilhas para caminhadas em meio à mata e 
açude com gansos que circulam soltos 
pastando pelo campo. A degustação de 
queijos e defumados acompanhados de sucos 
naturais e uma sopa de ganso com  pão de 
milho pode ser uma deliciosa refeição.

Família 
Klasen

CICLOTURISMO

Pommerngans, gansos nativos da pomerania eram muito utilizados. O peito 
de ganso (Platt em pomerano, Spickbrust em alemão) é salgado e após um 
período de maturação  levado para o defumador depois consumido em suas 
refeições. Do restante das aves é feita uma deliciosa sopa. Das penas são 
feitas cobertas, almofadas e travesseiros. Quem já usou uma federdecke 
(coberta de pena) sabe o seu valor.

Fone: (53) 984.240.318

Família KlasenFamília KlasenFamília Klasen
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Heiden Haus

qui você pode encontrar A coleções de quase tudo. Peças 
muito bem cuidadas e expostas 

com de l i cadeza .  O  loca l  pos su i 
orquidário e produção de licores 
artesanais. Um mini museu conta com 
peças de família e materiais escolares que 
resgatam os costumes dos imigrantes. O 
local dispõe de quartos para quem quiser 
pernoitar na pacata São João da Reserva a 
300 metros do Centro de saúde São João 
da Reserva.

Fone: (53) 999.616.514

28
28

Heiden�
CICLOTURISMO
Haus

Heiden HausHeiden HausHeiden Haus
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Inez Klug

esse empreendimento você poderá Naproveitar o contato com a natureza, 
a p r e n d e r  m u i t o  s o b r e  a s 

propriedades das plantas e ervas medicinais, 
uma tradição dos pomeranos que por falta de 
remédios tiveram que se tratar de diversas 
doenças e males com ervas e chás. O 
cicloturista poderá degustar o Maischnaps e 
desfrutar de uma  relaxante  mandala de ervas. 
O empreendimento fica próximo à Coxilha do 
Barão onde ficava a administração da colônia. 
Sob o piso da igreja há um túnel onde está 
sepultado o colonizador Jacob Rheingantz.   

Fone: (53) 984.042.276

Maischnaps é uma bebida alcoólica ou elixir. Uma bebida exclusiva de cada família. 
No mês de maio, diariamente são adicionadas uma folha de erva ou de chá e no dia 
31 são  acrescentadas uma folha de bergamoteira e outra de laranjeira, daí 
descansando, envelhecendo a infusão por um ano, estando então pronta para o 
consumo como aperitivo ou como remédio. 

Plantas e ervas

Inez�Klug

33
33Inez KlugInez KlugInez Klug Plantas e Ervas
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Memorias und Andenken

empreendimento recr ia  a ohistória de uma família que 
cruza o Atlântico vinda da 

antiga Prússia/Pomerânia para o Brasil. O 
acervo conta com centenas de peças dos 
colonizadores. São  antiguidades, carros 
antigos, objetos, fotos, artesanato e 
maquinários. O destaque especial é para um 
vestido centenário. Visite e descubra a 
história. 

Fone: (53) 984.216.530

62

No inicio do século passado os Zielke faziam reparos em relógios 
de bolso e de parede. Com a falta de mão de obra no interior 
começaram a fazer manutenção em máquinas de costuras (como 
eles costumam brincar, os parafusos só foram crescendo!), assim 
chegando na mecânica diesel e fabricando suas próprias 
ferramentas. Foram pioneiros em empresa de ônibus na Cidade.    

Memorias
und

Andenken

Memórias und AndenkenMemórias und AndenkenMemórias und Andenken
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Casa da Schimier

 sítio, com grande variedade de O arvores  f rut í feras ,  possui 
restaurante, pousada e muita 

natureza para passar horas agradáveis. É lá 
que se come uns dos melhores Rievelback  
(bolinho de batata). Serve  almoço 
colonial com produtos orgânicos frescos. 
Os hóspedes podem desfrutar de uma 
piscina com água mineral e aquecimento 
solar.

Fone: (53) 984.273.427

No local funcionava uma agroindústria. Os imigrantes que vieram para São 
Lourenço do Sul, provenientes de Neustettin, Regenwalde, Belgard, além de 
experientes no trabalho agrícola, eram exímios fazedores de schimier, 
compotas, frutas secas e cristalizadas, principalmente com pêssego e figo.

Casa da SchimierCasa da SchimierCasa da Schimier

Casa�da�Schimier
CICLOTURISMO
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Tradicional Rievelback Tradicional Rievelback Tradicional Rievelback 
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casa Hartmeister é um museu na localidade Ade Bom Jesus, interior do município de São 
Lourenço do Sul. A casa foi a moradia do 

primeiro professor do Seminário Concórdia de São 
Lourenço do Sul (uma instituição para formação de 
pastores da Igreja Luterana), o reverendo John 
Hartmeister e sua família. Atualmente pertence à 
comunidade Evangélica Luterana São João abrigando 
o memorial do Seminário Concórdia e o Museu da 
imigração pomerana. O projeto nasceu no ano de 
2008, em virtude das comemorações dos 105 anos do 
Seminário Concórdia (que atualmente está localizado 
no município de São Leopoldo), atraindo uma média 
de 1.300 visitantes anualmente. Na casa Hartmeister 
encontram-se objetos pessoais das etnias formadoras 
da população da região sul do Rio Grande do Sul, livros 
e instrumentos utilizados no atendimento aos que 
procuravam por assistência médica.

51

CICLOTURISMO

casa

Hartmeister

Casa HartmeisterCasa HartmeisterCasa HartmeisterCasa Hartmeister

Fone: (53) 32796968
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spaço gastronômico e de lazer, Eoferece almoço e café colonial. 
Conta com ampla área ao ar livre  

para passeios de carroça e trator, quadra 
para futebol, área de recreação infantil, 
trilha e cachoeira.

Sabores�do�Sítio�

Sabores do Sítio

Fone: (53) 984.684.516

Sabores do SítioSabores do SítioSabores do Sítio
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Blumen HaussBlumen HaussBlumen HaussBlumen Hauss

As flores têm grande importância 
na vida dos pomeranos. Por esse 
motivo a região possui tantas 
floriculturas e lindos jardins. 

Assim, a Blumen Haus mantém a essência 
dos jardins em volta das casas dos 
imigrantes.

Fone: (53) 984.482.374

A flor do amor eterno. Edelweiss é uma flor que cresce nas 
montanhas mais altas da Áustria, Suíça e norte da Itália. 
Quanto mais alta ela estiver, mais branca ela é. Existe 
uma lenda que diz que os apaixonados subiam as 
montanhas para presentear suas amadas com essa flor. 

Além de ser difícil de encontrá-las, elas crescem apenas em lugares 
rochosos, o que torna a tarefa de colhê-las perigosa. Ela permanece igual 
por 100 anos depois de colhida. Por esse motivo ela é considerada a flor 
do amor eterno. Muito usada em bordados e colares em festas alemãs e 
pomeranas. 

Blumen
Haus

CICLOTURISMO
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Agroindustria Vale da Sesmaria
Agroindústria

Vale da Sesmaria

e i t o s  c o m  a m o r  à  n a t u r e z a . a FAgroindústria Vale da Sesmaria localiza-
se no distrito de Sesmaria em São 

Lourenço do Sul. Utilizando técnicas de cultivo 
agroecológico, apresenta modelos de produção 
sustentáveis, como as agroflorestas. Este é um 
sistema que reúne culturas anuais em consórcio 
com a floresta, aliando produção e preservação. 
Na agrofloresta da Agroindústria Vale da 
Sesmaria são produzidos principalmente uvas  - 
das variedades Bordô, Niágara Rosa e Branca, 
Jaquez, Concord, amora, goiaba, araçá e outras 
frutas nativas. As frutas são utilizadas no preparo 
de sucos e geleias. Produzindo alimentos busca 
o equilíbrio com a natureza e a cultura local.

Agroindústria Vale da SesmariaAgroindústria Vale da SesmariaAgroindústria Vale da Sesmaria

Fone: (53) 991.166.200
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CuriosidadeCuriosidadeCuriosidadeCuriosidade

Em 1817, o barão Prussiano  Karl Christian 
Ludwig Drais von Sauerbronn conterrâ-
neo do colonizador Jacob Rheingantz  

inventou o primeiro veículo de duas rodas em 
linha, a que chamou laufmaschine (máquina 
andante), precursora da bicicleta e da motoci-
cleta. A laufmaschine consistia de um marco 
de madeira ao qual se ligavam duas rodas, 
alinhadas no sentido do giro, um banco e 
uma alavanca que fazia as vezes de 
guidão. Para mover-se, o 
condutor,  sentava 
sobre o banco, com 
as pernas penden-
tes uma de cada 
lado, empurrava 
alternadamente 
com os pés no 

chão, num movimento semelhante a um pati-
nador. Com esse impulso, o veículo adquiria 
uma velocidade considerável. Os braços se apoi-
avam em apoios laterais enquanto as mãos ope-

ravam a alavanca que permitia direcionar a 
roda dianteira de acordo com a necessida-
de de fazer curvas. Tal invento se baseava 
na idéia de que uma pessoa, ao caminhar, 
desperdiça muita força por ter que deslo-
car seu peso de forma alternada de um pé 

a outro. Drais logrou criar o pri-
meiro veículo simples que nos 

permitiu evitar esse tra-
balho. Essa máquina 

evoluiu rapida-
mente até chegar 
à bicicleta atual.
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m convite para viajar na história e cultura, Ucom muita alegria. Assim é a Südoktoberfest, 
criada em São Lourenço do Sul no ano de 

1988 pelo Grupo de Danças Folclóricas Alemãs 
Sonnenschein para resgatar,  perpetuar e difundir a rica 
cultura trazida pelos imigrantes alemães/pomeranos 
que fundaram a colônia lourenciana. Há mais de 30 
anos a festa espalha a alegria da cultura germânica aos 
visitantes no segundo fim de semana de outubro. 
Cresceu, desenvolveu-se e tornou-se referência como 
a maior festa do gênero na região Sul do Estado, sem 
perder suas características mais marcantes de 
voluntariado em um ambiente para toda a família, 
recebendo mais de 20 mil visitantes a cada edição. 

Südoktoberfest, uma viagem de cultura e alegria!
Durante a festa, o público desfruta de muita comida 
típica em jantar e café colonial, além da praça de 
alimentação onde o rivelsback (bolinho de batata) é o 
petisco mais procurado. Jogos germânicos, 
apresentações de danças folclóricas e canto coral 
integram a programação que ainda distribui alegria 
pelas ruas da cidade com o desfile temático. A 
Südoktoberfest tem concurso das cortes adulta e 
mirim,  concurso de chopp a metro e muitas outras 
atrações, como por exemplo, o Encontro Nacional de 
Jogadores de Schafskopf (jogo de cartas 
típico dos imigrantes). São muitos bailes 
regados a chopp artesanal durante a 
programação da “festa de outubro no sul”. 
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Noiva de Preto - Convidador
ma das mais importantes Ufest iv idades  da cultura 
pomerana é o casamento. É 

um momento de grande alegria, de 
muitas flores, enfeites e gastronomia, 
que se caracteriza por uma festa de três 
dias. Mas, antes de tudo isto, o irmão 
mais moço da noiva, o convidador, sai 
pelas estradas e picadas vestido em seu 
m e l h o r  t e r n o  e  a  c a v a l o  v a i 
percorrendo as casas, onde apeia do 
cavalo, reúne a família e oralmente faz 
o convite de casamento, numa 
cantilena cita o nome dos noivos, o 
local do casamento, fala das comidas e 
bebidas e alerta que não precisarão 
levar talheres, quando então a dona da 
casa coloca uma tira de pano colorido 
presa com um alfinete no paletó do 
convidador (hochtiedbierrer). 
Outra tradição forte é a noiva de 
preto. Sobre ela dizem que o preto do 
tec ido é  s ina l  de  re spe i to  ao 
casamento, mas, segundo a tradição 

Texo: Jairo Scholl Costa - Imagem: Tarla Roveré 

oral contada pelos pomeranos mais 
ve lhos  que ouvi ram de seus 
ancestrais e daí por diante, o preto 
teria surgido como reação das 
noivas ao casamento pelo sistema da 
jusprimaenocte  (Latim: jus primae 
noctis,  português:  direito da 
primeira noite), quando ainda os 
pomeranos eram eslavos wendes, no 
início do processo de cristianização 
e germanização na alta idade média. 
Teriam as noivas usado o preto, mas 
com uma fita verde na cintura, que 
significava a esperança. A noiva de 
preto pomerana é uma das mais 
poderosas tradições da cultura 
pomerana, e ainda hoje tem força de 
provocar a imaginação e as emoções 
dos contemporâneos, porque é uma 
forte evocação ao espírito de 
liberdade do ser humano e um ícone 
no movimento de l ibertação 
feminino.

Noiva de Preto - ConvidadorNoiva de Preto - ConvidadorNoiva de Preto - Convidador
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dicionario Dicionário Dicionário Dicionário 

Quer aprender mais pomerano?
Acesse www.aprenderpomeranoblogspot.com

Português
bicicleta

estrada de chão
caminho

longe
perto
água 
leite
cuca
pão

linguiça
queijo

bom dia
boa tarde
boa noite

como está? 
tudo bem! 

não estou bem!
casa 

Pomerano 
twairad
Eirstråt
weeg
wijd
näig
wäter 
melk
kuuchen
brood
wurst
käis
möir
gun tag
gun nacht
ales gaud?
mij gët gaud!
mij gët ni gaud!
huus

Pronúncia  
tuAIrad

eixTRÓt
véech

víid
NÉIch
VÓta
melk

kuRen 
BROud

Vuast
Keis

Moinn
gun Darr
gun Narrt

alas GAUd?
mi Geit GAUd 

mi Geit nI GAUd
Rruus

Alemão  
fahrrad
landstrabe
weg
weit
nah
wasser
milch
streuselkuchen
brot
wurst
käse
guten morgen
guten tag 
gute nacht
wie geht es dir?
mir geht es gut
nicht so gut
haus
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 Andrade & Matte compromete-se em Aoferecer a melhor assessoria a seus 
clientes. A empresa destaca-se nas áreas 

de intermediação na compra e venda, locações e 
administração de imóveis, e consultoria para 
clientes, investidores, empresas loteadoras, 

construtoras e incorporadoras. Nossa missão é ser 
referência de relacionamento, superando as 
expectativas de nossos clientes internos, externos e 
parceiros, por meio da excelência no atendimento 
e credibilidade nos negócios imobiliários.

Andrade e Matte imóveis 

Rua Júlio de Castilhos, 1476 - Fone: (53) 3251.6124
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1

2

45

6 7

8

9

3

10

1: Casa da Cucas
2: Família Klasen 
3: Casa da Schimier 
4: Heiden Haus 
5: Ines Klug Ervas

6: Memórias Und Andenken

7: Sabores do Sítio  
8: Casa Hartmeister
9: Vale da Sesmaria
10: Blumen Haus 

1
2

3

5

4

6
7

9

8
10

1: Escuna Vento Negro 

2: Supermercado Jepsen 
3: Marina sabores artesenais  
4: Posto Estrelinha 
5: Mercado Boqueirão velho 

6: C C Neutzling
7: C C Schaun 
8: Pomerano Alimentos
9: C C Blank
10: C C Guido

Apoio ao visto Empreendimentos 
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Pousada
Velho Estaleiro

ioneiro nesta modalidade em São PLourenço do Sul, o Hotel Cabanas 
Recanto da Lagoa, oferece o local ideal 

para suas férias, viagem de negócios e 
convenções. São 100 leitos em confortáveis 
cabanas localizadas à beira da Laguna dos 
Patos. Tomar banho na lagoa, descansar na 
beira da praia, velejar, pedalar, pescar ou passear 
pela orla. Aqui você vai viver muito mais.

Cabanas
Recanto da Lagoa

a pousada Velho Estaleiro além de atendimento familiar, conforto, Nsegurança e uma bela decoração. Apartamentos amplos bem ventilados 
com a estrutura de um apart hotel mas sem perder o charme e o aconchego 

de uma pousada. Tudo isso em um local sossegado. Uma bela piscina te aguarda após 
as pedaladas. Uma pousada onde o ciclista vai se sentir em casa e não vão faltar 
histórias sobre pedaladas pois o proprietário, o Sr Arinei, é um Randonneur, tendo 
em sua bagagem cicloviagens. Lá sua bicicleta vai ser um hóspede especial! 

Alameda Mano Serpa, 40
Fone: (53) 3251.1939

Av. Getúlio Vargas, 1050
Fone: (53) 3251.1730 
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ocalizada junto à Laguna dos Patos, em uma área Lbastante arborizada com gramados e plantas 
nativas, a Pousada Verde Água é um conjunto de 

13 cabanas e 22 bangalôs que com rusticidade e 
conforto acomodam até 3 pessoas. Você vai encontrar 
tranquilidade e diversão na área de lazer da Pousada 
Verde Água. Dispomos de café da manhã e serviço de 
camareiras incluído na diária, piscinas adulto e infantil, 
playground, sala de jogos, redes de dormir e 
churrasqueiras com cozinha de uso coletivo. Tudo isso 
em frente à praia e à ciclovia. Venha viver suas férias em 
meio à natureza. A Pousada Verde Água espera por 
você!

Pousada
Nona Amábile 

Hotel Pousada
Verde Água

esa farta e sempre posta, um sorriso no rosto e braços abertos. Assim era a casa da nona MAntônia Amábile, uma descendente de imigrantes italianos. Ela foi a inspiração para toda a 
família, tanto que dá nome à pousada Nona Amábile., em São Lourenço do Sul, a 72 

quilômetros de Pelotas, no sul gaúcho. Logo na chegada os visitantes são recebidos com a mesma 
alegria dos tempos antigos. Nos ambientes compartilhados, como a cozinha e o lounge, os hóspedes 
encontram tranquilidade para conversar ou beber um bom vinho. No pátio interno a área verde abriga 
um jardim e um pomar com diferentes frutas, que podem ser degustadas direto do pé ou viram sucos 
naturais servidos no café da manhã em estilo colonial. Os bancos e redes dispostos nas sombras das 
árvores convidam ao descanso. As suítes são climatizadas, com banheiro privativo, e há opções para 
acomodar famílias com crianças. Os pequenos, aliás, são recebidos com atrações especiais: jogos de 
tabuleiro, videogame e wi-fi gratuito. A pousada empresta bicicletas, usadas pelos visitantes para curtir 
a cidade, banhada pela Lagoa dos Patos, a maior lagoa costeira da América do Sul. As praias calmas e a 
sombra das figueiras centenárias tornam o município um destino perfeito para famílias. Didi Loss, a 
proprietária da Nona Amábile, é goiana, mas escolheu São Lourenço para viver e empreender. Queria 
compartilhar o carinho que recebeu da nona em cada detalhe. Conseguiu! Venha você também 
conhecer a casa da Nona. 

Av. Getúlio Vargas, 1682 
Fone: (53) 3251.3432

Rua Duque de Caxias, 523
Fone: (53) 98407-5719
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Igreja Nossa Senhora da Conceição de Boqueirão, 
primeira igreja de São Lourenço do Sul , 
construída em 1813. Embora católica, lembra as 
torres de igrejas de confissão cristã russo-
ortodoxa. Na igreja, também repousam os restos 
mortais de Don’Anna, irmã de Bento Gonçalves.

Construída em 1904. O imigrante pioneiro era 
Henrich Leitzke proveniente de Belgard/Pomerânia. 
Trabalhou até 1861. Ele era empregado de um 
descendente do Príncipe feudal. Abandonou tudo e 
veio com a família para o Brasil. Foi então que 
solicitou ao construtor Hammes uma casa no estilo 
da que tinha seu antigo empregador.

Estrada Bom Jesus

Igreja Nossa Sra.
da Conceição

Casa dos Leitzke
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Moinho Loescher Antiga casa do colonizador Jacob Rheingantz

Vista da Coxilha do Barão 
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Casa comercial Blank - Local de apoio ao vistoCasa de colonos

Cachoeira Salto Bonito
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CICLOTUR EXPERIENCE
com alegria e imensa satisfação que vemos surgir, entre as estâncias do 

Éextremo sul do Brasil, ali no território da querida São Lourenço do Sul, o mais 
novo circuito cicloturístico do Rio Grande do Sul. Diante do vertiginoso 

incremento do Cicloturismo no Brasil e no mundo, verificamos que ainda seja 
incipiente a disponibilidade de informação credenciada sobre o tema no país e na 
América Latina. Por mais que outras excelentes mídias venham, ao longo destes 
últimos dez anos, fazendo por onde difundir caminhos e roteiros próprios para o 
cicloturismo, além de relatar as experiências relativas aos cicloviajantes, cabia a nós 
valorizar todo este esforço e vir a somar forças, dando um novo impulso e 
inspiração a esta atividade tão incrível: o cicloturismo contemplativo e de 
aventura. Em nossa plataforma, temos publicado matérias que promovem o 
Turismo de Bicicleta (Cicloturismo) enquanto uma forma de Turismo de 
Experiências. Tais matérias versam sobre cicloturistas, escritas por cicloturistas, 
voltadas para cicloturistas ou não. Como não poderia deixar de ser, a Mobilidade 
Urbana por Bicicletas nos países latino-americanos estará sempre contemplada 
como uma perspectiva, porque precisamos enquanto povo socializar experiências 
pró-ciclomobilidade nestes contextos. Afinal, temos realidades sociais muito 
próximas. Nosso papel, enquanto consultores em gestão de territórios para 
cicloturismo, visa desenvolver municípios e empreendimentos privados para estar 
melhor preparados ao acolhimento e serviços voltados aos cicloturistas. Focamos 

Ciclotur Experience dá boas vindas ao Cicloturismo do Caminho Pomerano

em que isto impacte positivamente na geração de negócios sustentáveis, 
humanização dos ambientes urbanos, qualidade de vida e incida sobre os índices 
de felicidade de todos os envolvidos. Desta maneira, escolhemos ser um braço de 
apoio da governança subsidiando gestores públicos nas tomadas de decisão que 
venham a incidir sobre territórios formatados para o cicloturismo ou não. Em 
suma, criamos e desenvolvemos rotas, caminhos e circuitos cicloturísticos. Sendo 
assim, nosso conteúdo editorial explora, através de textos e imagens, tanto 
destinações recentemente preparadas para acolher cicloturistas quanto aquelas 
que já fazem parte da galeria pessoal do nosso universo de praticantes. Além dos 
destinos, apresentamos testemunhos de renomados cicloturistas, escritores, 
gestores e empresários, que orbitam em torno da atividade e a fazem cada vez mais 
humana. O que fazemos está amplamente voltado ao fortalecimento das culturas 
visitadas, à reafirmação do respeito às diferenças e à diversidade, à valorização da 
latinidade, conservação do patrimônio humano, histórico-cultural e 
socioambiental, além da promoção da Paz e do Cicloturismo 
como fonte de Conhecimento e Vida. E agora, temos mais 
motivos para continuar nossa missão com a habilitação do 
Caminho Pomerano como o mais novo atrativo cicloturístico 
do Sul do Brasil!
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restaurante 

Tropicali’s
Gastronomia

Av. Getulio Vargas, 81
Fone: (53) 3251-3212

Restaurante
Pinzm 1995 escolhemos a bela São Lourenço do Sul para abrir nosso Tropicáli's EGastronomia, que com o passar do tempo foi crescendo e se transformando, 

sempre buscando agradar nossos clientes lourencianos e turistas.Alguns anos 
depois abrimos nossa sorveteria ao lado, e posteriormente nosso Bar e Boliche 
Tropicáli's que traz muita música de qualidade e diversão aos jovens e às famílias que 
frequentam nosso estabelecimento. Temos uma ótima e completa  infraestrutura 
para receber os mais variados eventos, desde aniversários a casamentos, se ainda não 
nos conhece, venha! Teremos muito prazer em te apresentar tudo! Inclusive nosso 
novo projeto, nosso Bicicletário. Está instalado em frente o restaurante, onde você 
pode vir almoçar e deixar sua bike em local apropriado, e ainda ganha um desconto 
no seu almoço pela bela escolha de vir pedalando e protegendo o meio ambiente. 
Estamos abertos de janeiro a dezembro, com buffet por quilo ao meio dia, e com um 
amplo menu à disposição ànoite,  desde peixes, frutos do mar, carnes e pizzas, a um 
cardápio especial de inverno com sequência de fondue e consomes no pão que são 
uma verdadeira delícia!

Rua Mariz e Barros, 1804
Fone: (53) 3251.2596

ozinhar, servir e ouvir três palavras que Cdefinem o sucesso do restaurante e 
churrascaria Pinz há mais de 20 anos 

servindo diferentes sabores da gastronomia 
todos os dias e com a maior variedade de 
sobremesas da cidade. A descendência alemã 
dos propietários reflete em seus pratos como o 
rievelsback, pato assado e outros que deixa um 
toque todo especial. Com dois ambientes é 
uma ótima opção para seu evento. Venha nos 
visitar.
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Vinícius Bistrô 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 13
Fone:(53) 3251-5472

 requisitado bistrô do chef Vinicius Kuhn serve pratos autorais em uma Odescoberta de sabores com menu sazonal que busca insumos frescos e da 
região. As refeições são preparadas na hora pelo chef que é muito 

talentoso. Você vai se surpreender com suas criações - muitos  de seus pratos levam 
nome ou se referem a clientes. Aos domingos rodízio de pizzas com sabores 
autorais entre elas a pizza de peito de ganso defumado, uma iguaria pomerana. A 
carta de vinhos tem os principais vinhos para uma harmonização perfeita com os 
pratos. Com ambiente acolhedor, conta com poucas mesas. É totalmente 
diferenciado, decorado com centenas - se não forem milhares - de itens que a 
muitos causam nostalgia, muitas das peças são doadas pelos clientes para ter  parte 
de sua história no bistrô. Por se tratar de um guia voltado ao cicloturismo não 
poderíamos deixar de falar das bicicletas aqui expostas: Gulliver, Penny Farthing, 
Goerich e Caloi 10, bem como placas de bicicletas (no século passado as bicicletas 
eram emplacadas). Venha mergulhar em um mundo de sabor em um ambiente 
único  com certificado de excelência Tripadvisor.

Bambinos
Pizzaria  

Av. Santos Abreu, 781
Fone: (53) 3251-6250

naugurada em novembro de 2007 Ilocalizada no centro da cidade. Conta 
com ambiente climatizado e serviço de 

tele-entrega em toda a cidade. O processo de 
produção é artesanal, utilizando ingredientes 
selecionados que são produzidos na região. 
As pizzas são assadas no tradicional forno à 
lenha o que proporciona um sabor 
diferenciado e marcante. Prestigie São 
Lourenço e prove um dos mais de cem 
sabores de pizza da bambinos.   
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Centro Saúde
São João da Reserva

 Hospital da Reserva, outrora Hospital ODoutor Walter Thofem, e hoje Centro de 
Saúde São João da Reserva, teve sua fundação 

em 29 de Janeiro de 1929, por um grupo de moradores 
da localidade de São João da Reserva no interior de São 
Lourenço do Sul. Primeiramente foi fundado o 
Sanatório da Reserva, sendo hoje uns dos maiores 
hospitais rurais da América Latina. Conta com 
equipamentos de ultima geração tendo serviços de 
profissionais especializados no hospital e pronto 
atendimento pelo SUS 12h. Anexo ao Hospital fica o 
Die Ecke que oferece serviços de residência para idosos 
com enfermagem e médico 24h, acompanhamento 
nutricional, e fisioterapia para os idosos o centro de 
convivência. Também dispõe de sala de cinema, capela, 
cantina, poltrona de massagem, consultório dentário, 
biblioteca, sala de conferência, espaço multiuso. Em 
sua visita a São João da Reserva venha conhecer nossas 
instalações. 

Fone: (53) 3251.7920
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ossa história começa na metade do século passado na Vila Ndo Boqueirão, interior do município de São Lourenço do 
Sul, quando se casam Rodolfo e Enilda Iepsen. A atividade 

inicial do casal já era o prenúncio de uma grande trajetória na 
atividade comercial: gêneros alimentícios, posto de gasolina, 
armazém de secos e molhados e madeireira. Em 1975 é vendido o 
estabelecimento e é adquirido um terreno na cidade de São 
Lourenço do Sul. Em junho de 1976 com a garra de seu Rodolfo e o 
zelo de dona Enilda, o Supermercado Jepsen é inaugurado. Uma 
personalidade começa a tomar conta e a transformar o 
Supermercado Jepsen em sinônimo de trabalho, dedicação e 
simpatia, e a figura de Dona Enilda, sempre com o apoio de seu 

Supermercado Jepsen

Rua Júlio de Castilhos, 1224
Fone: (53) 3251.3506

Rodolfo, sua bravura e empenho contagiam não só os funcionários, 
mas aos clientes e à família. Na década de 1990 os irmãos Jepsen 
ganham experiência e assumem a administração, contratando 
consultoria, realizando investimentos constantes em infraestrutura, 
equipamentos, tecnologia e qualificação de seus funcionários, com 
o foco sempre na qualidade de seus produtos e na forte parceria com 
fornecedores, prestando um atendimento diferenciado e colocando 
o Jepsen em uma posição de destaque tornando-se referência em 
supermercado na Cidade e na região.
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Centro: Cel. Alfredo Born, 255 
             Fone: (53) 3251.1958.

Praia: Duque de Caxias, 568 
          Fone: (53) 3251-1541

Padaria e Confeitaria Degar 
o início dos anos 80 a família Degar, até então produtora Nrural em Canguçu, estabeleceu-se com supermercado em 
São Lourenço do Sul. A busca pela diversificação dos 

negócios deu início à produção de cucas, pães e doces. Tinha início, 
em 1995, a história de sucesso da Padaria, Confeitaria e 
Conveniências Degar. Hoje com duas lojas, uma na praia e outra no 
centro de São Lourenço do Sul, a empresa é dirigida e operada pela 

família, tendo se especializado na produção artesanal de pães, cucas, 
biscoitos, tortas e doces especiais e fábrica de salgadinhos 
congelados, mantendo ativa a comercialização de conveniências. 
No centro conta com cafeteria  e  ambiente aconchegante para uma 
conversa entre amigos, tomar um café e saborear  o que há de 
melhor em doces e salgados em São Lourenço. Venha nos visitar e se 
deliciar! 
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CEAMA 
Centro de Educação Ambiental da Mata Atlântica 

 Centro promove ações voltadas à Osustentabi l idade e  à  educação 
a m b i e n t a l ,  o n d e  e s t u d a n t e s , 

agricultores e demais pessoas experienciam o 
contato direto com a flora e fauna da Mata 
Atlântica. Para tanto, são realizadas atividades 
práticas e debates que os levem a assimilar novos 

Você se interessou? Junte-se ao CEAMA para recuperar
 o que restou do extremo sul da Mata Atlântica.

conceitos e contribuir com novas ações, assim 
como desenvolver novos rumos para a 
preservação da Mata Atlântica e as nascentes. As 
atividades realizadas incluem o plantio de 
árvores nativas em áreas de preservação 
permanente, palestras e aulas práticas.
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Via Ecológica Serra dos Tapes-RS
 Projeto Via Ecológica é uma iniciativa pioneira de OTurismo de Experiência Ecológica implantado na região da 
Serra dos Tapes-RS, nos municípios de Pelotas e Morro 

Redondo. Trata-se de um sistema de mapeamento, orientação e 
suporte a viajantes ativos – ciclistas e caminhantes – interessados em 
viver experiências de sustentabilidade rural na região onde se 
concentra o maior número de pequenas propriedades de 
Agricultura Familiar da América Latina. Foram mapeados e 
estruturados roteiros guiados e autoguiados nas modalidades 
Cicloturismo, MTB e Trekking (caminhada). São disponibilizados 
pacotes turísticos que variam de 1 a 7 dias de aventura, totalizando 
115 quilômetros de estradas secundárias e trilhas onde o viajante é 
acolhido por famílias de agricultores e empreendedores rurais que 

desenvolvem práticas sustentáveis variadas e oferecem serviços de 
pernoite e alimentação. Para facilitar a experiência, a equipe gestora 
do projeto disponibiliza serviços opcionais de traslados, transporte 
de bagagens, guiamento, veículo de apoio e estrutura roteiros 
personalizados para pequenos grupos, conforme seu tempo e 
interesse específicos. O projeto é realizado pelo Pedal Curticeira e 
conta com o apoio do Sebrae e prefeituras municipais de Pelotas e 
Morro Redondo, além de 8 empreendimentos responsáveis pelo 
acolhimento e compartilhamento de experiências e saberes que 
exploram a sensibilidade e consciência ambiental de todos agentes 
envolvidos. Viva este eco!
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Sobre as rotas 

Distância: 68km 

Elevação: 803m

Terreno: asfalto e estrada de chão. 

Dica: sair às 8h  

Distância: 98km 
Elevação: 1296m
Terreno: asfalto e estrada de chão.
Dica: sair às 8h. Há duas opções para
           pernoitar no trajeto. 

Distância: 47km 

Elevação: 402m

Terreno: asfalto e estrada de chão.

Dica: sair às 8h  
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Rua Isolina Passos, 704
Fone:(53) 991.013.821

Escuna
Vento Negro 

Maria Faceira
Turismo e Eventos

Arroio São Lourenço 
Fone:(53) 991.240.669

 Agência de turismo Maria Faceira nasceu em 2013 como Auma Agência Receptiva, por acreditar na realidade turística 
de São Lourenço do sul.  Recepcionar bem os turistas 

continua sendo uma das atividades diárias de sua proprietária, 
colaboradores e parceiros. Dentre os diversos roteiros, a agência presta 
assessoria em viagens para qualquer parte do mundo, desde passagens 
aéreas, cruzeiros marítimos, cursos e intercâmbios, seguro viagem, 
locação de automóvel, reservas hoteleiras, turismo estudantil, 
congressos, eventos e feiras, pacotes nacionais e internacionais, cotas 
de viagem, lua de mel, aniversários, bodas, formaturas. Agência leva 
você para conhecer o Roteiro Caminho Pomerano de São Lourenço 
do Sul.

esfrute de um passeio inesquecível pela Lagoa dos Patos, a Dbordo da Escuna Vento Negro, e navegue por onde chegaram 
os primeiros imigrantes pomeranos da região, em 1886, no 

navio holandês Twee Vrienden. O passeio inicia no porto natural do 
arroio São Lourenço que durante a Revolução Farroupilha foi um 
porto estratégico, pois era utilizado para chegar à Fazenda do Sobrado, 
na época pertencente à Don’Anna, irmã de Bento Gonçalves, e onde 
os lideres da revolução se reuniam para tomar decisões e traçar 
estratégias. Lindas paisagens lhe aguardam nesse prazeroso passeio, a 
bordo da escuna, serviço de bar, e  apresentações temáticas ( durante a 
temporada de verão). Festas particulares, confraternizações, etc.. 
poderão ser realizadas com agendamento prévio.
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                                  COOPAR/POMERANO – PRODUTOS DA COLÔNIA DE SÃO LOURENÇO DO SUL E REGIÃO EM SUA MESA

                                       DUAS UNIDADES OPERACIONAIS QUE ENTREGAM AO MERCADO OS PRODUTOS POMERANO

 primeira com capacidade para industrializar 30 mil litros de leite por dia, está localizada no interior do município, no distrito da Boa AVista. Lá são fabricados os queijos: lanche, colonial, gouda, nata e doce de leite  - este que acaba de ser eleito um dos melhores do 
estado do Rio Grande do Sul - medalha de prata, no 29º Festiqueijo, evento que destaca os princiais produtos do gênero, na cidade 

serrana gaúcha de Carlos Barbosa. A segunda, que tem industrializado uma média de 100 mil litros de leite, está situada junto à BR-116. 
Equipada com tecnologia italiana, a fábrica produz: bebida láctea, nata, requeijão e queijo mussarela (que também acaba de ser eleito um 
dos melhores do estado do Rio Grande do Sul - medalha de prata, no 29º Festiqueijo).
  
                           Os produtos COOPAR/POMERANO, já estão em mais de 100 municípios do RS, e vários municípios do RJ e SP.

Pomerano Alimentos 
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cicloturismo do caminho pomerano tem Oo intuito de promover a pratica do 
cicloturismo agregando contemplação 

de paisagens, história e gastronomia  conhecendo 
o dia-dia de colonos que trabalham suas terras de 
forma rudimentar e que amam oque fazem. Se você 
vir algum na beira da estrada puxe uma conversa 
tente falar umas palavras em pomerano (ou em 
Inglês acredite, muitas palavras são compreendida 
por eleA cultura pomerana, quase extinta, está 
preservada apenas em São Lourenço do Sul (RS), 
Pomerode (SC) e Santa Maria do Jetibà (ES). Neste 
livro guia  tentamos expor um pouco sobre eles 
com foco em pedal  contemplat ivo.  São 
basicamente três roteiros pré estabelecidos, sendo 
que a colônia de São Lourenço tem milhares de 
quilômetros. Não tenha receio de se aventurar por 
estradas não estabelecidas no  roteiro. Existem 
inúmeras casas comerciais ao longo das estradas e 
os comerciantes têm em mente quilometragens 
que podem ser dúvida ao ciclista. O caminho conta 
com dois empreendimento com serviço de 
hospedagem, mediante agendamento, distante 

19km e 23km da cidade. A alimentação pode ser 
feita em quatro empreendimentos. São nove 
empreendimentos que podem ser visitados (alguns 
com custo de visitação o agendamento prévio). No 
centro do raio do caminho tem o Centro de saúde 
São João da Reserva que pode servir de apoio a 
quem necessitar de atendimento. Como o nosso 
meio de transporte é a bicicleta faça manutenções 
preventivas e reparativas afim de evitar transtornos 
sempre acompanhado de kit de reparo emergencial 
(câmaras, bomba, canivete multiuso). O 
passaporte é retirado gratuitamente na K BIKE 
bicicletaria (Rua: Mariz e Barros, 2022 - Fone: (53) 
32512436). Com o passaporte sua passagem é 
registrada nos empreendimentos ou pontos de 
apoio ao visto - casas comerciais ao longo da 
estrada que estão listados no guia de navegação. O 
visto não tem custo e dá direito ao certificado do 
roteiro de forma digital. 
Respeite as leis de trânsito
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