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Pelotas é uma cidade cheia de programas culturais e lugares legais para conhecer. 

Depois de um dia de evento, que tal conhecer um pouco da cidade do doce? Abaixo 

selecionamos alguns passeios e lugares que você deveria conhecer! 

41º Feira do Livro de Pelotas 

Período: 31/10/2013-17/11/2013 

Local: Praça Coronel Pedro Osório 

Horário: 14:00 às 22:00 

Descrição: Evento que une as livrarias da cidade ofertando programação cultural, 

gastronômica e turística. 

Programação: - 

Entidade: Câmara Pelotense do Livro 

Fone: (53) 3028-3067 

 

Cinema 

 

Arco-íris cinema 

Fone: (53) 3229 3340  

Endereço: Andrade Neves, 1934 

Cidade/Estado: Pelotas/RS 

Site: http://arcoiriscinemas.com.br/novosite/ 

 

Pelotas Cultural 

Pelotas dispõe de um grandioso patrimônio cultural, que pode ser comprovado através 

dos exemplares arquitetônicos e das diversas edificações tombadas ou inventariadas 

como patrimônio histórico e cultural. 

Com a mistura de etnias que caracteriza Pelotas, não é difícil de se compreender a 

riqueza cultural da cidade. Foi berço e morada de várias personalidades da cultura 

nacional, como do escritor regionalista João Simões Lopes Neto, de Hipólito José da 

Costa, do pintor Leopoldo Gotuzzo e de Antônio Caringi. 

Pelotas é patrimônio histórico e artístico nacional e patrimônio cultural do Estado do 

Rio Grande do Sul. Seu belo patrimônio cultural arquitetônico, de forte influência 

européia, é um dos maiores de estilo Eclético do Brasil, em quantidade e qualidade, 

com 1300 prédios inventariados. No ano de 2006, Pelotas foi eleita, pela Revista 

Aplauso, como a cidade "Capital da Cultura" do interior do estado. 

Site: http://www.pelotasturismo.com.br/atracoes-turisticas/pelotas-cultural/ 

Fonte: http://www.pelotasturismo.com.br/atracoes-turisticas/pelotas-cultural/ 

 



Pelotas Colonial 

 
Pelotas Colonial é uma Rota de Turismo Rural localizada no município de Pelotas, 

estado do Rio Grande do Sul. A Rota Pelotas Colonial reúne empreendedores dos 

setores de hospedagem, alimentação, cultura, lazer, arte e educação ambiental. 

 

Reduto da colonização italiana, francesa, africana e pomerana, a região oferece 

diversas opções de entretenimento: belas trilhas ecológicas, revigorantes banhos de 

cachoeira, a rusticidade das construções antigas, além da deliciosa culinária típica da 

região e de uma paisagem encantadora... 

Tudo isto com uma hospitalidade acolhedora que faz com que você sinta como se 

estivesse em casa. 

Site: http://www.pelotascolonial.com.br 

Fonte: http://www.pelotascolonial.com.br/site/content/quem_somos/ 

 

 

 

 

 


