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Temos experiência de mais de 20 anos no 
segmento de transportes, oferecendo 
qualidade, comodidade e segurança para 
os nossos clientes. Uma frota completa e 
uma equipe altamente quali�cada para te 
atender, a�nal, você merece o melhor!
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Frota variada, moderna e 
segura para atender 
todas as necessidades da 
sua viagem:

VANS DE 15 LUGARES

VANS DE 17 LUGARES

MICRO-ÔNIBUS DE
30 LUGARES

ÔNIBUS SEMI LEITO
DE 42 LUGARES

ÔNIBUS DE 42 LUGARES

ÔNIBUS DE 47 LUGARES

ÔNIBUS DE 50 LUGARES



Transporte de funcionários de pequenas e 
grandes empresas em veículos de médio e 
grande porte, executivos e vans para 
Eldorado do Sul e Região Metropolitana. 
Transporte com pontualidade e segurança 
é com a gente, além de benefícios para o 
colaborador, pois as empresas que 
utilizam nossos transportes garantem 
descontos em nossos pacotes para seus 
funcionários.
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Rota criada de acordo com as necessidades de 
cada empresa;

Segurança para seu colaborador, pois evita que 
o mesmo precise �car em paradas de ônibus 
ou utilize o transporte público;

Melhor custo benefício em relação ao auxílio 
combustível;

Eldorado do Sul Guaíba Eldorado do Sul

Eldorado do Sul Porto Alegre

Agilidade para seu colaborador e garantia de 
que o mesmo não chegará atrasado;

Ônibus e vans higienizadas e confortáveis, 
demonstrando respeito pela sua equipe.

Algumas das empresas que con�am em 
nosso trabalho:



Somos especialistas em transporte de grupos, 
oferendo uma frota completa, motoristas 
especializados e altamente treinados. Diversão 
e segurança para grupos de todas as idades 
aproveitarem momentos especiais e criarem 
memórias que �carão para a vida toda.

FRETAMENTO
E TRANSLADO

EVENTOS EM GERAL

FESTAS

CONVENÇÕES

PASSEIOS

EXCURSÕES ESCOLARES

PASSEIOS PARA
FORMATURAS

TRANSLADO
SHOWS

FORMATURAS



PACOTES ESPECIAIS
PARA TERCEIRA
IDADE

PACOTES ESPECIAIS
PARA GRUPOS

PACOTES ESPECIAIS
PARA GRUPOS

ESCOLARES FECHADOS

Conheca as melhores festas e pontos turísticos do Sul 
do país, com comodidade e segurança.
Temos pacotes completos, incluindo com guias de 
turismo e serviço de bordo, para que a sua experiência 
seja plena, para que você possa conhecer os lugares 
mais lindos e aproveitar o melhor da vida com a gente.

TURISMO



Os encantos da região das Hortênsias estão em 
nosso calendário de pacotes durante o ano todo, 
com sua culinária delicidosa, o charme e 
romantismo das cidades serranas, além de todo o 
encantamento dos eventos de Natal.

Diversão garantida com opções de lazer para 
todas as idades!
Um parque cheio de brinquedos, shows, 
espetáculos e um zoo incrível.
Para quem gosta de adrenalina, a Big Tower, que 
é uma das maiores torres radicais do mundo, o 
Firewhip, que é a primeira montanha-russa 
invertida do Brasil, a Star Mountain, considerada 
uma das maiores montanhas-russas da América 
Latina. Uma uma série de atrações que vão te 
encantar do começo ao �m dessa experiência 
única e inesquecível. 

Uma região para quem ama a cultura italiana, o 
enoturismo e gastronomia. Uma região 
representa o legado histórico, cultural e 
gastronômico deixado pelos imigrantes italianos 
que chegaram a Serra Gaúcha em 1875.

conheça cidades como Bento Gonçalves, Carlos 
Barbosa e viva a experência de andar de Maria 
Fumaça e provar os melhores queijos e vinhos.

GRAMADO E CANELA VALE DOS VINHEDOS BETO CARREIRO



Para quem ama a cultura germânica, a gente está 
sempre presente nas maiores festas que 
acontecem no Rio Grande do Sul, a Oktoberfest 
de Santa Cruz e a Oktoberfest de Igrejinha.

Um lugar feito para relaxar! Um ambiente com 
muito verde e piscinas internas e externas com 
água termal direto da fonte a 46º, Tobogã e 
escorregadores, piscinas infantis  além de uma 
estrutura completa para o conforto e 
tranquilidade dos visitantes.

Um lugar para quem ama aventura e a diversão 
do rafting pelas corredeiras do rio Paranhana  o 
contato com a natureza.

OKTOBERFEST THERMAS MACHADINHOPARQUE DAS LARANJEIRAS
EM TRÊS COROAS



Rua Edmundo Schwuchow, 851 
Centro, Eldorado do Sul - RS

51 3481.4559      51 98160.4645 

aguiatur@aguiatur.tur.br
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