
XIII FESTIVAL BRASILEIRO DAS AVES MIGRATÓRIAS 

26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017 / TAVARES – RS  

 

 

ONDE VOCÊ PODE SE HOSPEDAR 

 

HOTEL PARQUE DA LAGOA 

Endereço: Av. 11 de Abril, 191 – Centro – Tavares/RS 

Apt Single / Duble / Triple / Ar condicionado / Piscina / Estacionamento  

Diária: De R$ 80,00 a R$ 110,00 por pessoa, com café da manhã 

Contato: (51) 3764-1333 / (51) 99989-5250 

hoteltavares@yahoo.com.br / http://www.hotelparquedalagoa.com.br /  

https://www.facebook.com/pages/Hotel-Parque-Da-Lagoa/ 

Oferece a você conforto e modernidade, em um ambiente aconchegante e 
agradável, além de um atendimento personalizado, tanto para grupos 

como para hóspedes individuais. 

 

 

DUCK’S CAMPING 

Endereço: BR101 – Estrada Campo da Honra / pto 3.2 – Sentido Sul – 
Tavares/RS em direção a São José do Norte / 3,5km do Centro / asfalto 

Luz – Água – Muita sombra – Casa auxiliar para base do acampamento 

Até 20 barracas 

Diária: De R$ 20,00 por pessoa / Contato: (51) 99818-8642 

claudemirsilva@gmail.com 

Em meio a natureza, você pode desfrutar de um ótimo espaço para 
descanso e, ao mesmo tempo, lazer! É aqui também que você encontra 

toda a estrutura para o seu futebol, masculino e feminino! Venha! 

 

 



CAMPING CHÁCARA MANDUCA BELÉM 

Endereço: BR101 – km 293 – Sentido Sul – Tavares/RS em direção a São 
José do Norte 

Luz – Água – Casa auxiliar para base do acampamento 

Até 06 barracas 

Diária: De R$ 20,00 por pessoa, com café da manhã 

Contato: (51) 99808-8839 com Neri 

https://www.facebook.com/nericosta 

Espaço privilegiado para contato e vivência com a natureza e para um 
belo passeio de observação de aves. Agradável caminhada pela região da 

Lagoa do Peixe. Atividades de lazer e educativas, além de um ótimo 
convívio com o proprietário, sempre que possível. 

 

 

 CAMPING RECANTO AS MARGENS DA LAGOA DOS PATOS 

Endereço: Beira da Lagoa dos Patos – Localidade Barbosa /Tavares/RS / 
5km do Centro 

Luz – Água – Churrasqueiras – De frente para a Lagoa 

Até 20 barracas 

Diária: De R$ 20,00 por pessoa 

Contato: (51) 997056654 com Neli ou (51) 997299914 com Rui 

fatinhadasilvasilva@gmail.com 

De frente para a Lagoa dos Patos, num espaço amplo e agradável, você 
pode descansar e curtir um belo pôr-do-sol. Aproveite! 

Desfrute de belos momentos! 
 
 

 

POUSADA PARAÍSO 

Endereço: Av. 11 de Abril, 183 – Centro – Tavares/RS 

Quartos Individuais / Duplos / Triplos  



Diária: De R$ 50,00 a R$ 100,00 por pessoa, com café da manhã 

Contato: (51) 996056729 com Lourdes 

https://www.facebook.com/pousadaparaisotavares/ 

Hospitalidade e acolhimento sempre presente! A pousada oferece aos 
seus clientes o maior conforto possível, possuindo em suas 

dependências quartos amplos com camas box, ventilador de teto, 
televisão, café da manhã, acesso à internet e estacionamento. 

 

 

ONDE VOCÊ PODE SE ALIMENTAR 

 

CHURRASCARIA E RESTAURANTE FLAMINGO 

Endereço: Av.Breno Pereira Saraiva,250 – Centro – Tavares/RS 

Buffet livre – Comida Caseira 

Horário: Das 11h30min as 14h 

Preço: De R$ 18,00/pessoa (2ªf a 6ªf) e R$ 20,00/pessoa (sábado) 

Contato: (51) 998919192 – Juca / (51) 980545341 – Shirlei 

https://www.facebook.com/Churrascaria-Flamingo 

Há vinte anos servindo à comunidade e visitantes com variado cardápio, 
incluindo pratos quentes e frios, variedades em carnes e frutos do mar. 
Além do tradicional buffet, também pode ser incluído o espeto corrido. 

 

 

  RESTAURANTE LAGUNA 

Endereço: Av.11 de Abril, 219 – Centro – Tavares/RS 

Buffet livre – Comida Caseira – A La Carte com Frutos do Mar – Lanches 
em geral  

Preço: De R$ 12,00 a R$ 50,00/pessoa 

Horário: Das 11h às 14h30min e das 20h às 24h 

Contato: (51) 980577511 / Veera ou Paulo 

https://www.facebook.com/veera.zanetti 



Ambiente agradável lhe aguarda para aquela comida caseira e feita com 
muito carinho. Venha nos conhecer. É o ‘listadinho de Tavares’! 

Variedade no buffet, saladas fresquinhas e muito mais! Estamos lhe 
esperando! 

 

 

TOTTAS CAFÉ & BISTRÔ 

Endereço: Av. 11 de Abril, 218 – Centro – Tavares/RS 

Buffet livre – Comida Caseira – A La Carte com Frutos do Mar – Lanches 
em geral  

Música ao vivo / Chopp gelado 

Preço: De R$ 7,00 a R$ 50,00/pessoa 

Horário: A partir das 15h 

Contato: (51) 999858805 

https://www.facebook.com/tottascafe/ 

Um ótimo espaço para um bate-papo acompanhado de uma gastronomia 
diversificada para seus momentos de alegria e descontração na cidade. 

Imperdível! Oferece pratos à base de peixe e camarão, tortas, doces, 
salgados, lanches, cafés e bebidas em geral. 

 

 

PADARIA E CONFEITARIA DO PRIMO 

Endereço: Av. 11 de Abril, 203B – Centro – Tavares/RS 

Lanches em geral – Os melhores salgados, doces e tortas  

Preço: De R$ 3,00 a R$ 5,00/pessoa 

Horário: Das 6h30min às 12h e das 13h30min às 20h30min (2ª a sábado) 

Domingos: Das 7h30min às 12h e das 15h às 20h30min 

Contato: (51) 997923068 

https://www.facebook.com/pages/Padaria-Do-Primo/ 

https://www.facebook.com/daiane.mackmillan 



Local ideal para um belo lanche a qualquer hora do dia, com delícias 
“saídas do forno” a todo o momento! Temos café expresso, experimente! 

 

 

PROPRIEDADE VÔ TÁCIO 

Endereço: Capão Comprido, Cx 10400– Tavares/RS 

Almoço campeiro na propriedade rural 

Preço: R$ 30,00/pessoa 

Horário: Das 11h30min às 15h  

Contato: (51) 99613.6334    marcia.machado69@hotmail.com 

Um aconchego próximo a Lagoa dos Patos, onde você encontrará 
alimentação bem campeira recheada de muita hospitalidade de seus 

proprietários. 

 

 

ONDE COMPRAR SUAS LEMBRANÇAS DE TAVARES 

 

 

Ki Amor 

Ki Amor Bazar e Loja, aqui você encontra os produtos do Roteiro da Lagoa do 
Peixe! Há muitos anos servindo a comunidade. Dispõem de variada linha de 
material escolar e de escritório, aparelhos eletrônicos, celulares e 
complementos, brinquedos, bijuterias, cama, mesa e banho, confecções e 
aviamentos.  

Contato: (51) 3674.1563  
|kiamorbazareloja@yahoo.com.brwww.kiamorbazareloja.blogspot.com.br 

 

Gaúcha Agroveterinária 

A Gaúcha Agroveterinária mantém unidos os laços: trato animal e riqueza 
cultural do nosso RS, com comércio de medicamentos veterinários e 
indumentária típica do nosso estado. Venha nos visitar e conhecer o que há de 
mais belo na moda gaúcha, estilo criativo que une o campo à cidade!  

Contato: (51) 3674.1362 – 99878.4730  |gauchagvt@brturbo.com.br 

 



Agropecuária Tropeiro 

Aproveite o máximo da natureza com conforto e segurança. Dispomos de 
acessórios para camping, lanternas, lampiões e faroletes, facas e canivetes. 
Temos, também, artigos para pesca, macacões, capas de chuva, botinas e botas 
de borracha.  

Contato: (51) 3674.1211  |   (51) 998784749  |  tropeiroagricola@brturbo.com.br 

 

Estamos todos prontos para lhe receber! Confira 

 

 


