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Vale Europeu possui muitas outras
atrações: da arquitetura típica à
culinária, celebrada em grande
estilo durante as Festas de
Outubro.

Vale Europeu

Confira nossas promoções
Nacionais, se quiser algo mais
perto confira as promoções para
Goiás.
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A Oktoberfest Blumenau leva os
visitantes a viajar pela Alemanha.

Oktoberfest



Prezado leitor,
 
 

  A herança cultural dos colonizadores alemães, italianos,
austríacos, poloneses e portugueses é a grande marca dessa
região catarinense, localizada no Vale do Itajaí. Famosa por
sediar a maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest de
Blumenau, o Vale Europeu possui muitas outras atrações: da
arquitetura típica à culinária, celebrada em grande estilo durante
as Festas de Outubro; dos roteiros de compras pelas cidades-
polo da indústria têxtil catarinense às celebrações religiosas que
acontecem em vários de seus municípios; do ecoturismo ao
turismo rural. Escolha o seu roteiro e boa viagem.
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CASAIS
JOVENS

FAMÍLIA 
MULHERES

MELHOR IDADE
 

 

PRAIAS
NACIONAL
CRUZEIROS

CALDAS NOVAS
HOTEL FAZENDA
INTERNACIONAL

 EVENTOS

"Empresa especializada
 em grupos e eventos".

Locais

ASSESSORAMOS NA ORGANIZAÇÃO DO SEU EVENTO.
PODE SER  FORMATADO A CRITÉRIO DOS ORGANIZADORES

Seus

EVENTOS
ficarão ainda melhores

Consulte-nos!



JA SABE  QUAL SEU PRÓXIMO
DESTINO?

Vale europeu
Vale Europeu possui

muitas outras atrações: da

arquitetura típica à

culinária, celebrada em

grande estilo durante as

Festas de Outubro.

Oktoberfest
A Oktoberfest Blumenau
levam os visitantes a viajar
pela Alemanha.

Promoções
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Outros destinos e/ou
datas, solicite orçamento
sem compromisso.

Confira nossas promoções
Nacionais, se quiser algo
mais perto confira as
promoções para Goiás.



 F
O

N
TE

: T
U

RI
SM

O
.S

C.
G

O
V.

BR
   

   
   

   
FO

TO
: D

AN
IE

L 
ZI

M
M

ER
M

AN
N

/D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA AGOSTO/SETEMBRO 21 5

Vale
Europeu

A herança cultural dos colonizadores alemães,
italianos, austríacos, poloneses e portugueses é a
grande marca dessa região catarinense, localizada no
Vale do Itajaí. Famosa por sediar a maior festa alemã
das Américas, a Oktoberfest de Blumenau, o Vale
Europeu possui muitas outras atrações: da arquitetura
típica à culinária, celebrada em grande estilo durante
as Festas de Outubro; dos roteiros de compras pelas
cidades-polo da indústria têxtil catarinense às
celebrações religiosas que acontecem em vários de
seus municípios; do ecoturismo ao turismo rural.
Escolha o seu roteiro e boa viagem.

  o Vale Europeu, a arquitetura, os costumes, a
gastronomia e até os dialetos que se ouve
remetem ao velho continente. Em Blumenau,

Pomerode, Brusque e Gaspar, a herança
cultural alemã é predominante. Já em São João
Batista, Rodeio e Nova Trento é a colonização
italiana que se destaca. Em quase todos os 49
municípios da região há festas que celebram a
herança cultural dos imigrantes europeus. A
mais conhecida é a Oktoberfest (em outubro,

em Blumenau). No mesmo mês acontecem
ainda a Fenarreco (Brusque), a Festa do
Imigrante (Timbó) e a Kegelfest (Rio do Sul). E a
alegria continua no restante do ano, em
eventos como a Festa Pomerana (Pomerode), a
Anima Italiana (Rio do Sul), a Festitália
(Blumenau), a Festa Trentina (Rio dos Cedros), a
La Sagra (Rodeio) e a Weihnachtsmarkt
(Ibirama), entre outras.

N



Em 1984, o poder público, empresários e
entidades de classe de Blumenau se uniram
para idealizar um evento para celebrar a
cultura alemã, sempre viva na cidade desde a
colonização. Inspirada na festa homônima
alemã, em Munique, no seu primeiro ano a
Oktoberfest Blumenau reuniu mais de 100 mil
pessoas nos dez dias de celebrações. Desde lá,

a festa vem crescendo a cada ano e consolidou-

se como a segunda maior Oktoberfest do
mundo, além de um dos maiores eventos
turísticos do país, recebendo mais de 500 mil
visitantes anualmente. Todo o festejo às
tradições regado a muita música, dança,

gastronomia típica e, claro, um bom chope.

Oktoberfest

Os pratos da Oktoberfest Blumenau
levam os visitantes a viajar pelos sabores
da Alemanha, com uma grande variedade
de pratos como os tradicionais bretzel,
goulash e spätzle.

A festa conta com uma praça de alimentação
com diversos restaurantes e pontos
gastronômicos distribuídos pelo Parque, com
cerca de 150 opções de pratos típicos. Além
dos chopes e cervejas artesanais e envasados.

Devido a pandemia, a festa desse ano foi
cancelada, mas já tem data para 2022.
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FENARRECO
A Fenarreco é a maior festa de Brusque e uma
das maiores festas de outubro de Santa
Catarina. A gastronomia típica é a atração
principal do evento, que é regado a chope
gelado e embalado pelo som das músicas
germânicas. 

O prato principal é o marreco recheado com
repolho roxo, mas os visitantes também
podem saborear o eisben (joelho de porco),

salsichas especiais, petisco alemão e o
marreco crispy (tiras empanadas peito de
marreco). Para beber, os visitantes podem
escolher entre os vários tipos de chope: pilsen,

weiss (trigo), bock ou de vinho. 
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Os visitantes divertem-se todos os dias com

brincadeiras tradicionais, como o chope em

metro, corrida do tamanco, serra-serrador e

corrida do saco. Outra atração são os grupos

folclóricos, que mostram, por meio da

música e da dança, a tradição e a cultura

germânica dos imigrantes. Os fenafesteiros

aproveitam tudo isso ao som do melhor da

música alemã. Em onze dias, mais de 30

bandas sobem ao palco para animar o

público, desde às 11 horas até a madrugada.



Timbó foi colonizado por imigrantes
alemães e enriquecido, posteriormente, por
imigrantes italianos. Atualmente, o povo é
miscigenado, com as características de um
povo ordeiro, trabalhador e hospitaleiro.

Assim sendo, a Festa do Imigrante tem o
objetivo de resgatar e preservar as
tradições de nossos colonizadores,

envolvendo bailes, danças folclóricas,

desfiles típicos, apresentações musicais,

esportivas e recreativas, além da
gastronomia típica alemã, italiana e
brasileira.

Festa do
imigrante

Integrada ao ciclo de festas de Outubro
em Santa Catarina, a Festa do Imigrante é
realizada em comemoração ao
Aniversário do Município, fundado em 12
de outubro de 1869, valorizando as
necessidades de lazer de nossa gente e
oferecendo diversão e alegria aos
visitantes.

Assim, temos a alegria de um povo
ordeiro e trabalhador, que aguarda
ansioso a chegada do mês de Outubro
para comemorar o aniversário de seu
município.
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Apesar de contar com outras festas, a Festa
Pomerana é o principal evento do calendário
turístico da cidade de Pomerode. Ela acontece
na segunda quinzena de Janeiro justamente por
causa do aniversário da cidade, no dia 21.01. A
Festa Pomerana foi criada em 1984 para festejar
os 25 anos da cidade e foi um sucesso. Esta é
uma festa tipicamente alemã. Cheia de atrações,

os visitantes podem assistir aos desfiles
alegóricos, bandas regionais que cantam em
alemão e português, ver as apresentações de
grupos folclóricos e se divertir muito nas pistas
de dança. Mas o que atrai mesmo os visitantes
são o chopp e os deliciosos pratos da cozinha
regional. Para promover a integração, a Festa
Pomerana oferece diversas competições típicas
que são gratuitas e abertas a todos os visitantes.

É uma diversão ver as provas como Serrador de
Tora, Lenhador, beber Chope em metro, Corrida
do Barril, Cabo de Guerra Alemão, entre outros.

FESTA
POMERANA

 F
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Como característica do povo italiano, os
imigrantes trouxeram sua alegria, a culinária,

seu jeito expansivo de ser e a tradição da
reunião entre famílias para rezar e festejar
seus costumes, surgindo assim, a semente da
Festitália. Hoje a festa busca resgatar,
preservar e divulgar as tradições culturais,

gastronômicas e familiares dos seus
antepassados.

Festitália

https://www.blumenau.sc.gov.br/


Viajar pelas estradas que interligam as

cidades do Vale Europeu é um dos passeios

mais agradáveis que você pode fazer em

Santa Catarina. Em vários pontos, a paisagem

é entrecortada por rios e cascatas. Em muitas

regiões, propriedades rurais abrem suas portas

para receber os visitantes, oferecendo

hospedagem, atividades de lazer como

pescarias, cavalgadas e trilhas, além de mesa

sempre farta, com café colonial, produtos

orgânicos e venda de produtos caseiros. As

paisagens incluem casas de estilo enxaimel,

moinhos, rodas-d’água, capelas e engenhos. O

projeto Acolhida na Colônia agenda visitas a

propriedades rurais em doze municípios do

Vale Europeu.

Os morros, vales, rios, cascatas e cachoeiras do

Vale Europeu são um convite permanente

para a prática de trekking, rapel, cascading,

canyoning, mountain biking, voo livre e

parapente. Outro esporte que se sobressai na

região é o ciclismo. A tradição no uso de

bicicletas – mais uma herança dos

colonizadores europeus – deu origem ao

primeiro circuito ciclístico intermunicipal do
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Brasil: o Circuito de Cicloturismo do Vale

Europeu. São 300 km de percurso por vias

secundárias, que atravessam nove

municípios da região. Rio dos Cedros faz

parte do roteiro e chama a atenção com

seus belos lagos cercados de montanhas.

Outra atração imperdível é a caverna de

Botuverá, a maior do Sul do país e uma das

mais belas da América Latina.

Alguns municípios do Vale Europeu são

conhecidos destinos para o turismo de

compras. Brusque, por exemplo, é um dos

principais polos têxteis do país, com artigos

de cama, mesa, banho e vestuário. Já no

ramo calçadista, o município de São João

Batista é que se destaca, com vendas

diretas pelas fábricas em pavilhões da SC-

411. Rio do Sul se sobressai pela produção

de jeans, vendidos em centros de compras

que agrupam as produções de mais de 100

fábricas locais. Mas a primeira cidade do

Vale Europeu a apostar no turismo de

compras foi mesmo Blumenau, onde é

possível encontrar cristais, porcelanas,

têxteis, brinquedos e chocolates.

Vale Europeu

OUTRAS OPÇÕES DO
 VALE EUROPEU 

 



CICLOTURISMO
O Circuito Vale Europeu é o primeiro roteiro

brasileiro planejado para o cicloturismo. São 7

dias de pedaladas pernoitando cada dia num

local diferente. Os 300km do circuito são

todos sinalizados com placas e setas

amarelas, por isso ele é considerado auto

guiado (self guided). O trajeto é circular

começando e terminando na cidade de Timbó

(SC) de fácil acesso, cerca de 30km de

Blumenau. Com uma média de 50km por dia

o circuito passa por 9 municípios: Timbó,

Pomerode, Indaial, Ascurra, Apiúna, Rodeio,

Benedito Novo, Doutor Pedrinho e Rio dos

Cedros.

Este roteiro é o principal destino dos

cicloturistas no Brasil e o primeiro no país

planejado e organizado especialmente para

ser percorrido de bicicleta. Foi desenhado de

modo a passar pelos melhores atrativos

turísticos da região, como cachoeiras,

arquitetura colonial e atrativos naturais,

passando por estradas de terra bonitas e

tranquilas.

Além da sinalização o ciclista recebe um guia

com mapas, planilhas de orientação e todas

as informações necessárias para a viagem. O

passaporte, também retirado na inscrição, é

carimbado nos hotéis e outros

estabelecimentos turísticos, comprovando a

passagem do ciclista, e ao final dá direito a

um certificado de conclusão do circuito.
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TREM MARIA FUMAÇA
O início do passeio turístico – histórico –

cultural Estrada de Ferro Santa Catarina, se dá

no centro da localidade de Subida, município

de Apiúna (SC) altitude de 116 metros, as

margens da Estrada Geral Subida. Nos 2,8 km

do trajeto, os visitantes são contemplados

com um túnel de 68 metros, um viaduto de

pedra com dois arcos em estilo românico com

12 metros de altura, e uma passagem superior

também em estilo românico, para então

adentrar a um profundo corte de 170 metros

de extensão. A partir do Km 1,444 a ferrovia

adentra um trecho de mata atlântica

preservada até a entrada do pátio da Usina

Hidrelétrica Salto Pilão, a partir de onde os

passageiros podem contemplar a paisagem

do Rio Itajaí-Açú, onde é realizada a prática

do rafting e da rodovia Br 470. O término do

passeio ocorre dentro do pátio da usina. Neste

ponto ocorre uma palestra acerca da história

da ferrovia e são dadas explicações relativas

ao funcionamento da locomotiva a vapor e

acerca do funcionamento de uma ferrovia. O

retorno da composição à rampa de embarque

se dá após a palestra. A duração do passeio é

de 45 minutos, ingresso R$ 40,00,  crianças de

até 5 anos de idade, levadas no colo, não

pagam, a partir de 6 anos o valor passa a ser

integral a todos.

Vale Europeu
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Uma rota cervejeira por Blumenau, Gaspar,

Brusque, Timbó, Pomerode, Jaraguá do Sul e

Joinville, com museu, escola e 15(quinze) micro

cervejarias.

O sonho de todo apreciador de cerveja é ir à

Europa e conhecer países como Alemanha, Bélgica

e República Tcheca, onde são produzidas as

melhores stouts, bocks, weisses e pilsens do

mundo. Bem, temos uma boa e uma má notícia a

respeito. A má (primeiro, claro) é que, para fazer o

roteiro europeu, o entusiasta das fermentadas

desembolsará uma quantia nada desprezível – e

em euro. Agora, a boa: sem sair do Brasil, é possível

degustar excelentes cervejas enquanto se conhece

belos lugares. Onde? Em Santa Catarina, mais

especificamente em Blumenau e arredores, no

Vale do Itajaí. Ali, há alguns anos, tem se formado

um circuito de micro cervejarias que elevou a

qualidade da bebida brasileira, inclusive ao

patamar internacional. O boom dessas micro

produtoras no estado tem raízes na colonização

alemã.

A primeira cervejaria da região é de 1860, e, até a

Primeira Guerra Mundial, houve uma expansão

natural de marcas artesanais. Com o passar dos

anos, e a dificuldade de adquirir insumos (lúpulo,

por exemplo), elas foram fechando. Começaram a

voltar na década de 1990 e, nos últimos anos, o

crescimento foi exponencial: só no vale, são 15

cervejarias, em um raio de 70 quilômetros. 

 dfgvswedgwedgqegqe

No início desse boom, as cervejarias seguiam

estritamente a Reinheitsgebot, a Lei da Pureza da

Cerveja. Criada em 1516 na Alemanha, ela proíbe o

uso de conservantes e limita sua produção à

utilização de apenas quatro ingredientes: água,

lúpulo, malte e fermento. Mas a nova geração de

cervejeiros passou a ampliar os horizontes. “De uns

seis anos para cá surgiu a escola americana, que

trabalha com bebidas lupuladas, mais amargas,

frutadas e aromáticas; isso foi essencial para o

desenvolvimento”, explica Ulysses Kreutzfeld, sócio

da Bier Vila, um dos principais estabelecimentos

dedicados à cerveja em Blumenau, com mais de

400 rótulos em sua carta. Cerca de 10% dos

municípios de Santa Catarina têm empresas

ligadas ao segmento. São quase meia centena de

micro cervejarias, outras duas dezenas de marcas

terceirizadas e brewpubs – bares que produzem

cervejas de marca própria. É justamente no Vale

do Itajaí que essa produção se concentra. Além de

Blumenau, há municípios como Gaspar, Pomerode,

Jaraguá do Sul, Brusque, Timbó e Joinville, que fica

na fronteira com o vale. Uma das responsáveis pela

qualidade técnica dessas micro cervejarias, a

Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM) ajudou

a criar o Festival Brasileiro da Cerveja e a e a Rota

do Vale da Cerveja, que oferece vários roteiros. O

principal deles é o do Vale Europeu, que inclui

cinco cidades. Boa degustação!

Um roteiro por 7 cidades
cervejeiras do Vale do Itajaí / SC

https://www.dineout.co.in/blog/author/thedineoutblog/


Blumenau
Museu da Cerveja - fica no circuito histórico de

Blumenau e aproveita as antigas instalações da

cervejaria Fieldman – boa parte do acervo,

inclusive, pertence à antiga fábrica. O Museu da

Cerveja em Blumenau é ponto estratégico para

planejar a visita às cervejarias da cidade. 
Escola Superior de Cerveja e Malte - a primeira

faculdade de cerveja e malte da América Latina é

responsável pela formação de mão de obra na

região. De lá pode-se sair com um diploma de

mestre cervejeiro ou técnico. A escola promove

passeio pelas suas dependências – dos laboratórios

ao processo de fabricação em uma nano fábrica.

Há também aulas, laboratório de degustação e

Biergarten – área de convivência comum na

Alemanha onde as pessoas se reúnem para beber

cerveja. 

Container British Beer - ao adotar os conceitos

da escola britânica. Seu portfólio é formado por

cervejas inusitadas e criativas, como a Bakerloo, a

Wembley, a Joke e a Black Sheep. Vale uma visita

ao seu pub, com decoração caprichada no melhor

estilo inglês e programação musical voltada ao

rock.

Cervejaria Bierland - a Bierland é uma das

maiores cervejarias da cidade. A fábrica possui

um agradável bar anexo, que serve petiscos

variados para acompanhar cervejas do tipo

weizen, witbier, english pale ale, bock e

american IPA, entre outras. Cervejaria

Eisenbahn - quando foi criada, tinha três tipos

de chope – pilsen, dunkel e pale ale. Hoje

fabrica 15 tipos de cerveja, fora as edições

especiais. Assim como a Bierland, há um bar

anexo, que vende produtos da marca e

cervejas importadas a bom preço.

Restaurante Bier Vila Blumenau - Fica

dentro da Vila Germânica, no mesmo lugar

em que acontece a Oktoberfest, e o

restaurante é o local ideal para conhecer

vários rótulos locais e internacionais – há mais

de 400 deles em sua carta. O melhor é que se

pode degustar pelo menos 30 delas em forma

de chope. Para acompanhar, porções e pratos

alemães típicos, como eisbein, kassler e

salsichas, e regionais, como o marreco

recheado.

ROTA DA CERVEJA

Gaspar 
A 20 minutos de Blumenau, Gaspar é uma

pequena cidade de 63 mil habitantes e uma

das grandes produtoras de arroz do estado.

Com acentuada colonização italiana, tem área

rural com sítios, nos quais são vendidos

produtos coloniais. Também é uma região

propícia a esportes como o motocross e o

salto de parapente, feito no Morro da Cruz. Na

cidade mesmo, a principal atração é a Igreja

Matriz São Pedro Apóstolo, de estilo gótico.

Cervejaria Das Bier - fica em um pesqueiro, o

Schimitt Pesca e Lazer. O restaurante tem um

deque com bela vista panorâmica e um

playground. Durante o passeio é possível

conhecer as dependências da fábrica e a cave

onde as cervejas são guardadas. A carta de

chopes próprios conta com 11 variedades,

como a braunes ale, a stark bier e a wein mit

bier (o chope de vinho). É também uma boa

opção para almoço e jantar, com um cardápio

que varia entre petiscos, carnes e peixe.

Brusque 
Cortada pelo Rio Itajaí-Mirim e a cerca de

uma hora de Blumenau, a cidade é simpática

– e é berço da indústria têxtil catarinense.

Além da colonização alemã, ali se veem

também influências italiana e polonesa. Com

muitas lojas e confecções, tem turismo

principalmente de compras. Cervejaria Zehn
bier - A cervejaria é uma das que seguem à

risca a Reinheitsgebot, a Lei de Pureza da

Cerveja. A ZeHn (pronuncia-se “tzén”) produz

chopes tipo pilsen e porter e cervejas pilsen,

pilsen extra, weizen, porter e heller bock. As

visitas à fábrica devem ser agendadas e

duram cerca de 30 minutos. Em seu anexo

fica o ZeHn Bier German Pub, que serve os

rótulos da marca. No cardápio, petiscos de

boteco, pratos alemães e hambúrgueres.

Timbó 
A 30 quilômetros de Blumenau (cerca de uma

hora), a cidadezinha foi erguida na

confluência dos rios Benedito e dos Cedros.

Com um jeitão bucólico, algumas ruas

cobertas
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cobertas por paralelepípedo e pontes com

cara retrô, a “Pérola do Vale”, como é

conhecida, é habitada por 40 mil felizardos.

Cervejaria Borck - Fundada em 1996, é uma

das cervejarias mais antigas de Santa

Catarina. Não tem restaurante em sua fábrica,

mas aceita visitas, desde que, como de praxe,

agendadas. Conhecê-la vale a pena por uma

razão; a produção, que compreende quatro

tipos de cerveja – red lager, pilsen, malzbier,

weizenbier e IPA, e é distribuída apenas na

região.

Pomerode 
A cerca de 40 minutos de Blumenau,

Pomerode orgulha-se de ser “a cidade mais

alemã do Brasil”. A região foi ocupada por

colonos vindos da Pomerânia, e as evidências

estão nas ruas, em seus habitantes (não é raro

ouvir alemão entre os moradores mais velhos)

e na arquitetura – são mais de 100 casas no

estilo pomerano tombadas. Se você procura

aquele estilo folclórico alemão, com roupas,

danças e músicas típicas, esse é o lugar.

Cervejaria Schornstein - Fundada em 2006,

a cervejaria fica em um dos prédios

tombados, no qual se destaca uma chaminé

(schornstein, em alemão) de 30 metros. Anexo

à fábrica está o bar Schornstein Kneipe. O

cardápio privilegia a culinária alemã que,

claro, pode ser harmonizada com seis tipos de

chope: pilsen natural, pilsen cristal, pale ale,

bock, weiss e imperial stout.

Jaraguá do Sul 
Uma das cidades com melhor qualidade de

vida do país, Jaraguá do Sul fica a cerca de

uma hora e meia de Blumenau e a uma hora

de Joinville. Com um entorno dominado pela

Mata Atlântica remanescente, a região tem se

transformado em um dos destinos dos

praticantes de voo livre. Cervejaria Karsten -
Com uma pequena produção de 2 500 litros

por mês, a fábrica não tem bar, mas agenda

visitas (para até 20 pessoas), monitoradas por

um mestre cervejeiro. O custo por cabeça é de

20 reais, com direito à degustação de chope

acompanhado de frios – salame, copa, lombo

defumados, linguiças, queijos, azeitonas, patês

e pães.

ROTA DA CERVEJA

Stannis Pub - Charmoso, o bar fica num

subsolo sem janelas que lembra bastante os

pubs britânicos. No cardápio, alguns dos

melhores hambúrgueres da região e cervejas

de seis tipos: blond marilyn, dark molly, red

sonja, doppel nataly, gold amélia e white

renate – todas servidas na pressão e em copos,

ao melhor estilo pub. O bar tem também uma

área de vendas de sua produção. Chegue

cedo, porque lota. 

Joinville 
Distante duas horas de Blumenau, Joinville é a

maior cidade de Santa Catarina (562 mil

habitantes, segundo o Censo de 2014) e a

terceira maior da Região Sul. Possui uma vida

cultural intensa e um dos índices de

desenvolvimento humano (IDH) mais altos do

Brasil. Tem apelidos como “Manchester

Catarinense” e “Cidade da Dança”, porque

também abriga um dos mais importantes

festivais de dança do Brasil. 

Opa Bier - A Opa, apesar de jovem (foi

fundada em 2006), está

inserida na tradição cervejeira da cidade e,

como tal, segue a Reinheitsgebot. Tem um

portfólio formado por nove tipos de cerveja,

com variações tchecas, inglesas e alemãs.

Entre lojas e bares, são 11 endereços da marca.

Um deles, o Bar da Fábrica, fica entre a

cervejaria e a distribuidora. Além de bar e

restaurante, tem também uma loja com

produtos e suvenires da marca. Outras

cidades também têm suas cervejarias

artesanais. Monte seu roteiro
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https://www.dineout.co.in/blog/author/thedineoutblog/
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Arredores:
Beto Carrero World, a 35 km: parque
temático com montanhas-russas, zoo
e musicais;
Praia de Bombinhas, a 40 km: famosa
pelas belas piscinas naturais
cercadas por Mata Atlântica;
Blumenau, a 68 km: cidade
conhecida pela Oktoberfest e pela
arquitetura alemã;
Nova Trento, a 70 km; estância
religiosa com o Santuário de Santa
Paulina;
Florianópolis, a 82km: capital
conhecida como Ilha da Magia, com
lindas praias.
Principais atrações:
Parque Unipraias: com esportes de
aventura e bondinho entre as praias
de Laranjeiras e Central;
Praia de Laranjeiras: a mais linda da
cidade.
Interpraias: rodovia de 14 km liga
seis lindas praias e tem paisagens
incríveis;
Cristo Luz: com 33 metros, é o
segundo maior monumento do
gênero no país.

É um município localizado no litoral
norte de Santa Catarina, na Região
metropolitana da Foz do Rio Itajaí.
Balneário também é a porta de entrada
para o parque temático Beto Carrero
Word.
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BalneárioBalneário
CamburiúCamburiú



Maior parque temático da América Latina, o

Beto Carrero World é uma excelente opção de

passeio para quem deseja diversão sem gastar

muito. Localizado na cidade de Penha, em

Santa Catarina, distante apenas 60 km de

Blumenau e vizinho a Navegantes e Balneário

Camboriú, o Beto Carrero World é

especialmente atraente para os turistas que

adoram parques de diversões. 

O Parque Beto Carrero, instalado em uma

área de 14 milhões de metros quadrados, é

organizado de maneira semelhante aos

parques dos Estados Unidos. Há várias sessões

no parque, onde você estará imerso em

diferentes universos.

Os brinquedos são divididos em áreas

temáticas como Velho Oeste, a Ilha dos

Piratas, a Vila Germânica, a Avenida das

Nações, o Mundo Animal, Terra da Fantasia e

Aventura Radical. Alguns universos são

inspirados em filmes e desenhos como

Madagascar, Hot Wheels e Lilica & Tigor.

O Parque Beto Carrero tem parceria com o

estúdio DeamWorks e por isso você

encontrará por lá personagens como Shrek,

Princesa Fiona, o Gato de Botas, o Kung Fu

Panda, além dos simpáticos e divertidos Rei

Julien, Glória, Marty e os pinguins de

Madagascar.

BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA AGOSTO/SETEMBRO 21 20

O Beto Carrero é enorme, tem muitas opções

de brinquedos, os cenários são uma graça e

você conseguirá entrar rápido no clima de

diversão. Dentro do Parque Beto Carrero há

diversos brinquedos, atrações e experiências

que são pagas à parte e não fazem parte do

pacote do ingresso básico. Caso queira

adquirí-las, é possível realizar a compra online,

pelo aplicativo ou enquanto estiver no parque.

As hospedagens mais próximas para quem

deseja visitar o Beto Carrero World estão na

cidade de Penha, onde o parque está

localizado. Há hotéis de frente para o parque,

o que facilita bastante a locomoção dos

visitantes, como o Hotel Solar Pedra da Ilha.

Outras opções são a cidade de Navegantes,

Balneário Camboriú e Balneário Piçarras. A

cidade de Blumenau fica a apenas 60 km do

parque. 
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Beto Carrero World

https://guia.melhoresdestinos.com.br/blumenau-211-c.html
https://guia.melhoresdestinos.com.br/balneario-camboriu-santa-catarina-69-c.html


Morro do Careca
Localizado na Praia dos Amores, o complexo

Morro do Careca é um dos pontos mais altos

de Balneário Camboriú, proporcionando uma

visão privilegiada do mar e de toda a cidade.

O morro ganhou esse nome porque seu topo

é totalmente liso. Ele tem escadaria de acesso

à Praia do Buraco, rampa de acesso à Praia do

coco e um deck de madeira, que serve de

mirante. Também é muito frequentada pelos

praticantes de voo livre.

Interpraias
A estrada de 14 km é um ótima dica para

quem deseja conhecer o belo litoral

catarinense. O caminho atravessa seis praias

da região sul: Estaleirinho, Estaleiro, Pinho,

Taquaras, Taquarinhas e Laranjeiras. Também

conta com diversos mirantes de onde se

admira o belo litoral. Completamente

asfaltada, conservada e bem sinalizada, possui

muitas curvas, subidas e descidas, que

completam o lindo cenário da região.

Praia de Laranjeiras
Considerada uma das praias mais bonitas de

Santa Catarina, tem águas tranquilas, próprias

para banho. Para chegar à praia é preciso

atravessar um boulevard de 100 metros com

lojas de artesanato e quiosques de

alimentação. Os melhores programas de

Laranjeiras são saborear frutos do mar,

navegar em caiaque ou simplesmente

aproveitar o banho de mar. BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA AGOSTO/SETEMBRO 21 19

Parque Unipraias
Com um gigantesca área em meio à Mata

Atlântica, o parque tem bondinhos que ligam

a Praia Central à Praia de Laranjeiras, fazendo

paradas em três estações. A estação Barra Sul

fica na Praia Central, com lojas e praça de

alimentação, da estação Mata Atlântica o

cliente tem uma vista deslumbrante das

praias a partir de dois mirantes e pode brincar

em dois brinquedos radicais: o trenó Youhooo

e a tirolesa Zip Rider. A atração Laranjeiras

fica na movimentada praia do mar calmo.

Barco Pirata
A réplica de um barco pirata navega por toda

a costa de Balneário Camboriú, incluindo ilha

das Cabras e a Praia de Laranjeiras. Durante o

passeio, tem um show de piratas. 

Cristo Luz
O segundo maior monumento do gênero no

Brasil, com 33 metros de altura, está

localizado no topo do Morro da Cruz, a 150

metros de altitude. Esculpido em argamassa

de forma artesanal, o monumento Cristo Luz

está inserido em um complexo turístico de

mesmo nome, que conta com restaurantes,

lojas, atividades para crianças e shows

noturnos ao vivo, com luzes e cores, durante a

alta temporada.
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CONHEÇA SUA CASA DE FÉRIAS.

DIVIRTA-SE EDIVIRTA-SE E
RELAXE.RELAXE.

Muitas opções de lazer cercam o Solar PedraMuitas opções de lazer cercam o Solar Pedra

da Ilha, mas não é só lá fora que vocêda Ilha, mas não é só lá fora que você

encontra diversão. Aqui, você e sua famíliaencontra diversão. Aqui, você e sua família

terão acesso a tudo que vocês precisam paraterão acesso a tudo que vocês precisam para

relaxar e curtir cada momento das férias.relaxar e curtir cada momento das férias.

Você e sua família não precisam mais decidir entre viajar para o litoral ou viver um passeio

incrível em um parque de diversão. No Solar Pedra da Ilha vocês tem os dois. Sua casa de

férias fica pertinho das belas praias de Penha, em Santa Catarina e ao lado do maior

parque temático da América Latina.

102 Apartamentos
3 Piscinas
Piscina infantil aquecida

Bar
Restaurante
Sala de jogos

Brinquedoteca
Academia
Sauna

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE WWW.SOLARPERDRADAILHA.COM.BR OU LIGUE (61) 3356-4604



NACIONAIS
Maceió - AL

2 adultos

Passagem aérea Brasília/Maceió/Brasília

Hospedagem Expresso R1 Hotel com café

2 6  D E Z  2 1  A  0 2  J A N E I R O  2 0 2 2

Forma de Pagamento: Entrada + até 09x de sem juros nos
cartões

Beto Carrero Word

Passagem aérea Brasília/Navegantes/Brasília

Hospedagem no Hotel Ryan

Traslado

Ingresso

2 1  A  2 5  N O V E M B R O  2 0 2 1

Porto Seguro - BA

Passagem aérea Brasília/Porto Seguro/Brasília

Hospedagem Recanto do Sol Experientia Hotels

Transfer

1 2  A  1 9  D E  D E Z E M B R O  2 0 2 1

PROMOÇÕES

Notas: *Valores por pessoa em apto duplo, calculado em 26/08/2021. Oferta com preços a partir do valor e data informado, sujeitos a disponibilidade e alterações
no momento da confirmação da reserva. Não inclui tarifas de bagagem, taxas de embarque, taxas hoteleiras, taxas de turismo, extras e bebidas. 
Forma de pagamento: Parcelamento com entrada e saldo devedor em parcelas iguais de até 9x sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Nada reservado, somente
cotado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA AGOSTO/SETEMBRO 21

a partir de:

R$ 6.511,60,00

Forma de Pagamento: Entrada + até 09x  sem juros nos
cartões

Forma de Pagamento: Entrada + até 09x de R$ sem juros nos
cartões

a partir de:

R$ 960,00 

a partir de:

R$ 1.848,00 
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GOIÁS
PROMOÇÕES

Notas: Os  valores são a partir de, em apto duplo standard, calculado no dia 26/08/21. Nada reservado somente  cotado. Vagas e valores sujeitos a
alterações sem prévio aviso. Será feita a cotação, quando da solicitação, para a verificação das disponibilidades e dos valores do produto.  
Forma de pagamento: Sem juros nos cartões: VISA, MASTER e ELO. Nada reservado, somente cotado. 
Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros de digitação.
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Caldas Novas

Hospedagem no Golden Dolphin Grand Hotel

2 adultos com 2 crianças até 12 anos* (*grátis)

Meia Pensão (Café e almoço)

 1 0  A  1 2  S E T E M B R O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: Entrada de R$ 84,00 + 06x de R$102,66 sem juros
nos cartões

a partir de:

R$ 700,00 

Caldas Novas

Hospedagem no Hotel Jalim

2 adultos com 2 crianças até 11 anos* (*grátis)

Meia Pensão (Café e Almoço)

 1 7  A  1 9  S E T E M B R O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: Entrada de R$ 62,40 + 04x de R$114,40 sem juros
nos cartões

a partir de:

R$ 520,00 

Caldas Novas

Hospedagem no Hotel Boulevard

2 adultos com 2 crianças até 12 anos* (*grátis)

Pensão Completa (Café, almoço e jantar)

Entrada nos parques Water Park, Náutico e Prive

 2 4  A  2 6  S E T E M B R O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: em até 06x  sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 828,00 
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TEM

TUDO
ATÉ DIVERSÃO

O ingresso é a entrada para muita diversão e 
aventura em meio às águas, é a oportunidade
perfeita para você se divertir em qualquer
época do ano! Você já imaginou como seria
incrível sair da rotina e ficar alguns dias curtindo
os melhores parques aquáticos do Goiás? Pois já
pode deixar de apenas imaginar e transformar
esse desejo em realidade, com a
Brasilianno Turismo e Viagens.
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WWW.BRASILIANNO.COM.BR          BRASILIANNO@GMAIL.COM          (61)  98285 2511  

QUER MAIS DICAS
COMO ESSAS, VEM

PARA A BRASILIANNO
TURISMO E TEREMOS

O PRAZER DE MONTAR
A SUA VIAGEM!


