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Passeio pelo Vale Europeu
Aproveite este passeio pelo vale europeu catarinense e conheça um pouco mais da cultura
alemã, muito presente nesse estado.
1º Dia - SÃO PAULO - NAVEGANTES - TIMBÓ

Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a Navegantes. Chegada em
Navegantes, recepção no aeroporto e traslado ao hotel Timbó Park, localizado na cidade de Timbó
(aprox.70 km). Chegada no hotel, acomodação. Saída para conhecer o complexo turístico
Thapyoka, lugar de beleza e natureza exuberante. Restante do dia livre para passear pela cidade.
2º Dia – TIMBÓ - BENEDITO NOVO
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, saída para passeio em Benedito Novo; o verde
dos vales e as águas cristalinas que despencam de alturas de até 100 metros são o maior
patrimônio desta cidade. Grutas, orquidários, reserva biológica e os famosos saltos
complementam a estada por Benedito Novo. A ponte pênsil no centro é mais um cartão
postal. Seguiremos para a Pousada Campo do Zinco, lugar de beleza singular onde encontra-se a
mais famosa cachoeira da cidade, o Salto do Zinco. Almoço na pousada com cardápio
especialmente elaborado. Passeio ao Mirante do Salto do Zinco para fotos, a vista é maravilhosa.
À tarde, café com “cuca”, doce tipicamente alemão. Retorno ao hotel em Timbó.
3º Dia – TIMBÓ - POMERODE
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Café da manhã no hotel. Saída para conhecer a cidade mais alemã do Brasil, a cidade de
Pomerode, com passeio pelo portal, Porcelana Schmidt, Museu do escultor, Museu Pomerano etc.
Visita a Rota do Enxaimel. O maior acervo de construções em enxaimel existente fora da
Alemanha é encontrado em Pomerode: são mais de 240 edificações deste tipo em todo o
município. Destas, a maior concentração fica situada na localidade de Testo Alto, na chamada
“Rota do Enxaimel”. São cerca de 50 construções genuínas dispostas em um agradável roteiro de
16 km. Inclusive, as belas paisagens do trajeto rural fazem parte do conjunto de bens chancelados
em nível federal pelo Instituto Nacional de Patrimônio Histórico (Iphan).
4º Dia – TIMBÓ
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.
5º Dia – TIMBÓ - BLUMENAU - BRUSQUE - AEROPORTO DE NAVEGANTES

Café da manhã no hotel. Check out no hotel e saída para Blumenau, passeio para conhecer os
principais pontos turísticos da cidade de Blumenau. Mais tarde seguiremos para Brusque, cidade
famosa por suas inúmeras malharias com preços muito bons. Tempo para compras em Brusque.
Em seguida, continuaremos para o aeroporto de Navegantes para embarque com destino a São
Paulo. Fim da viagem.
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INCLUI:
• Passagem aérea Guarulhos/ Navegantes/ Guarulhos
• 04 noites de hospedagem no hotel Timbó Park
• Traslados aeroporto de Navegantes/ Timbó/ aeroporto de Navegantes
• Passeio no Complexo Thapyoka em Timbó
• Passeio de dia inteiro a Pousada Campo do Zinco em Benedito Novo, incluindo almoço (sem
bebidas) e café da tarde
• Passeio a Pomerode incluindo a Rota Enxaimel
• Passeio a Blumenau e Brusque
PREÇO POR PESSOA EM APTO DUPLO OU TRIPLO: R$ 1.785,00
FORMAS DE PAGAMENTO:
Em até 10 x sem juros nos cartões de crédito.
Obs:
Não inclui taxas de embarque.
Viaje com seu carro e compre conosco apenas a parte terrestre. Consulte-nos.
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