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ROTA TIROLESA - PIRACICABA (SP)
Comparecimento às 7h30 no Balcão de Informações do Terminal 
Rodoviário de Campinas. Saída às 8h, em ônibus padrão turismo, 
com serviço de bordo e acompanhamento de guia credenciado pelo 
Ministério do Turismo. Destino: Piracicaba (SP).

Visita ao bairro Santa Olímpia, com café da manhã (incluso) na Vinícola 
Alma da Videira para conhecer o processo de fabricação dos vinhos. 
Na sequência, passeio pelos monumentos históricos do bairro, para 
conhecer a trajetória da Colônia Tirolesa.
Após almoço (incluso), visita a Cervejaria Osteria Tirolesa, para conhecer 
o processo de fabricação das cervejas artesanais produzidas na Colônia.

Retorno para Campinas previsto para as 16h.

Incluso: transporte, seguro de acidentes pessoais, guia de turismo, 
monitoria local, kit lanche, café da manhã e almoço.

Porque ir
A Colônia Tirolesa de Piracicaba, composta pelos bairros Santana e 
Santa Olimpia, foi fundada por imigrantes tiroleses em 1892 e mantém 
viva as tradições e costumes oriundos dos primeiros fundadores.
Na visita ao bairro Santa Olímpia experimente e vivencie um pouco da 
cultura tirolesa e histórias de famílias que deixaram sua pátria para 
buscar novas oportunidades em terras brasileiras, pois, não importa 
a distância e o tempo, preservar e respeitar uma cultura é sinônimo 
de pertencimento, memória e gratidão. Fo
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Vale a pena saber
No século XIX, a Província de Trento, pertencente ao Império 
Austro-Húngaro, constituía-se na principal rota de comércio 
com a Europa Central, ocasionando em decorrência desta 
característica o início dos conflitos pela unificação da Itália 
desta região.
Junto com as guerras vieram a fome, o excesso de mão de obra 
camponesa e a falta de emprego e, em face destes problemas, 
muitas famílias resolveram seguir as promessas da legendária 
América, motivadas pela campanha que o Governo Imperial 
Brasileiro realizava na Europa para intensificar a imigração e 
a colonização do país.
Incentivados pela família Stenico de Romagnano que estava 
no Brasil desde 1877, outros aderiram ao mesmo caminho. 
Deixaram o Tirol as famílias: Correr, Forti, Brunelli, Pompermayer, 
Degasperi, Cristofoletti, Vitti, Mosna e seguiram para o Brasil 
até a Fazenda Sete Quedas de propriedade do Sr. Visconde de 
Indaiatuba na cidade de Campinas, na qual trabalharam sob 
um regime de parceria. Com o término deste contrato, algumas 
famílias se mudaram para Piracicaba para trabalharem na 
Fazenda Monte Alegre e outras se mudaram para a cidade de 
Rio Claro. Por obra do destino em 1893 as famílias tirolesas se 
reencontraram novamente em Piracicaba e fundaram o bairro 
Santa Olímpia e Santana transformando-se em um dos principais 
núcleos de imigração tirolesa no Brasil e conhecida atualmente 
como a Colônia Tirolesa de Piracicaba. 

Endereço:
Café Tirol: Rua Santa Olimpia, 160 – Santa Olimpia
Piracicaba (SP)

Distância: 
Campinas à Piracicaba: 75 km

Não se esqueça de levar na bagagem:
• protetor solar;
• água para a caminhada;
• calçados e roupas confortáveis;
• guarda-chuva e/ou capa de chuva;
• mochila para carregar seus pertences.
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Sesc Campinas
Rua Dom José I, 270/333
13070-741 Bonfi m Campinas
Tel.: + 55 19 3737-1500

 /sesccampinas

sescsp.org.br/campinas

Atenção
• A utilização de máscaras de proteção no interior do ônibus é 
obrigatória.
• Havendo necessidade operacional ou razão de força maior, os 
horários, itinerários, passeios e outras atividades poderão ser 
estabelecidos em outra ordem ou alterados.
• O Sesc não realiza ligações de lembrete do embarque. Atente-se 
aos horários estabelecidos.

Protocolo de Segurança 
Saiba como ter um passeio tranquilo
acessando o site: www.bit.ly/passeiosegurosesc 

Valores por pessoa:
Credencial Plena: R$ 164,00
Não Credenciado: R$ 246,00

O que é o Turismo Social?
Unir o prazer de viajar e conhecer lugares incríveis à descoberta de uma nova forma de viver e enxergar o mundo. Com o Turismo Social do Sesc, 
cada passeio é uma nova oportunidade para conhecer as peculiaridades de cada cidade, inclusive aquela em que se vive. Das curiosidades 
históricas à riqueza gastronômica e cultural, das belezas naturais aos hábitos e costumes dos nativos da região, um passeio, uma excursão 
ou uma simples atividade sempre ganha ares de inusitado aprendizado – o que contribui para que o viajante se torne ainda mais consciente 
e responsável em suas escolhas e ações futuras. Conheça belas paisagens ao mesmo tempo em que aprecia o artesanato local. Saboreie um 
prato tradicional preparado por comunidades ribeirinhas. Saiba como é a vida de um quilombo enquanto conversa com os próprios quilombolas. 
Entenda mais sobre uma cultura, como a do café, a partir de exposições, palestras e outras atividades. Permita-se viajar a qualquer hora, em 
qualquer ocasião e amplie os seus horizontes.


