




Uma iniciativa de conscientização para destacar similaridades 
culturais e históricas entre dois Estados tão distantes quanto análogos.

Valores e princípios comuns entre cowboys texanos e gaúchos brasileiros. 
Uma irmandade forjada por um estilo de vida!

Mas antes de falar de negócios, deixa te contar qual a nossa proposta, 
o que você pode vivenciar e aonde nos localizamos!



Um lugar para estar em casa
Aqui você é sempre “de casa” e vive:

Experiências!
Natureza!
Liberdade!

Em um ambiente familiar e aconchegante!
E ao mesmo tempo perto e longe do agito de

Gramado e Canela!



Infraestrutura 
& Atrações

• Parrilla externa

• Fogão de campanha externo

• Churrasco na valeta

• Fogos de chão para roda de chimarrão e conversas

• Sombras e extensos gramados

• Pergolados e espaços privados ao ar livre

• Banco externos em meio à natureza

• Pinheiros seculares

• Riachos

• Trilhas

• Mata virgem e decks de contemplação da natureza

• Pub & Restaurante Temático

• Observação da fauna local

• Bugios, tucanos, veados, graxaim do mato, etc.

• Espaço kids monitorado

• Pula-pula

• Water slide

• Brinquedos temáticos

• Mini tirolesa

• Pousada numa casa centenária

• Quartos aconchegantes

• Cozinha completamente equipada para os hóspedes

• Ingredientes básicos para sua criação culinária

• Fogão a lenha

• Pub temático

• Gastronomia típica texana

• Sala de TV ( TV por assinatura)

• Salas de convivência e leitura

• Sala de estar com lareira



• Casa centenária
• História e raízes
• Infraestrutura completa





Natureza exuberante com riachos, 
trilhas e vida selvagem



Confortável hostel bed & breakfast 
que honra o significado 
de “Texas”



Algumas distâncias a partir do Lone Star:
• 100 Km de Porto Alegre
• 35 Km de Caxias do Sul
• 4 Km do Snowland
• 10 Km da Rua Coberta
• 18 Km do parque Caracol



Churrasco
Muito embora o barbecue seja diferente do nosso churrasco, 
encontra na carne os segredos gastronômicos que encantam 
o mundo.



Pecuária
Ambos estados têm na pecuária uma de suas atividades 
econômicas importantes que serviu de influência direta 
na cultura e alimentação.



Vaqueiros
Cowboys e gaúchos... ícones de suas culturas!



Missões
As missões jesuítas do RS tem as suas equivalentes no 
Texas, as missões de San Antonio. As ruínas nos dois 
estados são atrações turísticas nos dias de hoje.



Geografia e Clima
Áreas de planícies, cânions, planaltos e zona costeira… 
Nos dois estados você encontra clima subtropical e 
temperado, a neve às vezes resolve aparecer no inverno, 
e quando cai é sempre um evento.



Vinícolas
Tanto o Texas quanto o Rio Grande do Sul têm áreas 
vinícolas, mas a vinicultura no Rio Grande do Sul é mais 
antiga e mais desenvolvida que a texana, vale dizer.



Imigração alemã
Os dois Estados tiveram imigração alemã, e até hoje você encontra cidades com nomes 
alemães, que preservam a língua, cultura, pratos típicos, festas. No Texas você encontra 
cidades como Fredericksburg, New Braunfels, Boerne, Schulenburg, Weimar, entre 
outras. Essas cidades, assim como no RS, mantém a tradição de fazer festas, como a 
Wurstfest de New Braunfels ou a Oktoberfest de Fredericksburg, por exemplo.



Fronteira
Tanto o Texas quanto o Rio Grande do Sul 
fazem fronteira com países que falam 
espanhol, o que exerce grande influência 
na cultura local.
Conflitos fronteiriços fazem parte da história 
dos dois estados.



História separatista
 
O RS teve a sua Revolução Farroupilha - a República Rio 
Grandense foi brevemente reconhecida pelo Uruguai. 
O Texas conseguiu se separar do México e foi efetivamente 
uma República independente até entrar para os Estados 
Unidos.



Orgulho do seu estado 
e tradições
Talvez por causa do histórico separatista, 
tanto os texanos quanto os gaúchos têm muito 
orgulho dos seus estados.



Onde foram obtidas essas imagens?
Texas ou Rio Grande do Sul?

• Franqueiros/Longhorns, tatus, cavalos, etc

• Orgulho e honra em ser texano/gaúcho

• Estilo de vida, integridade e valores

• Influência do espanhol



A Cultura Germânica
Colonizadores alemães chegam no RS em 1824, mas as linhas migratórias 
ficaram ainda mais difíceis após 1830 em função dos eventos que antecederam 
a Revolução Farroupilha. Em 1845 a Guerra acabou, mas fortes influências 
culturais permanecem até os dias atuais.



Texas significa “amigos”
Sintam-se em casa!

(54) 3298-3015

(54) 9 9961 2233

www.lonestargramado.com

LoneStar.Gramado@gmail.com

lonestar.gramado

lonestartexaspub

lonestargramado

Lone Star Texas Pub


