
Visão dos estrangeiros

Para quem é de 
fora, é difícil: há 
uma placa a cada 

3 quilômetros

Marc Richter, 
25 anos
Rostock, 

Alemanha

O táxi é caro e 
faltam ônibus à 
noite, justo no 

horário da festa

Mihaela Ciolache, 
24 anos

Bucareste, 
Romênia

Por desconhecer 
os destinos, 
procuro usar 

o táxi para me 
deslocar

Charles Little, 
63 anos

Seattle, EUA

Vim com meu 
motorhome e me 

perdi algumas 
vezes

Michael Ertl, 
46 anos

Munique, 
Alemanha

Muito ruim a 
sinalização. 

É muito confuso
de entender 

Yoichi Sano, 
41 anos

Tóquio, Japão

A festa é boa, 
mas atendentes 

não nos 
compreendem 

Fernando 
Lavagnini, 

29 anos
Buenos Aires (AR)

As placas são 
adequadas, 

mas as ruas são 
confusas 

Jeronimo 
Bacciadone,

 29 anos
Mar del Plata (AR)

Tivemos de 
rodar muito 

para descobrir 
onde fica a Vila 

Germânica

Hitomi Matsuda, 
28 anos

Tóquio, Japão

O transporte de 
ônibus até a praia 

durante o dia é 
bem acessível

José Luciano, 
25 anos

Mar del Plata, 
Argentina

Desde Joinville 
não tem 

indicação do 
lugar onde é feita 

a Oktoberfest

Naoki Matsuda, 
29 anos

Tóquio, Japão
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Procuramos lugar 
para jantar, mas 
faltam opções 

Délio do 
Nascimento, 

59 anos
João Monlevade 

(MG)

Indo a Brusque 
e a Balneário 

achamos opções 
de lazer, mas  

são caras

Márcia Ramos, 
38 anos

Ilhéus (BA)

Fora as festas de 
outubro, não há 
variedade. Uma 

festa não divulga 
a outra

Marcionila 
Dourado, 59 anos

Belo Horizonte(MG)

Este ano a 
festa foi pouco 

divulgada, como 
as atrações fora 

da festa também

Maria dos Santos, 
64 anos

São Paulo (SP)

Viemos para 
frequentar a 

festa, mas não 
conhecemos  

nada fora dela

Dayana Oliveira, 
21 anos

São Paulo (SP)

A festa é 
maravilhosa,  

mas lugares para 
se visitar são 

pouco divulgados

Jackson Ertmann, 
61 anos

Joinville (SC)

Tudo é muito 
organizado, mas 
mal divulgado

Waldir Cardoso, 
46 anos

Taubaté (SP)

Falta gestão no 
setor hoteleiro. É 
difícil encontrar 
um bom hotel

Márcio Polacchini, 
61 anos

Ribeirão Preto (SP)

Fui à Oktober de 
Munique e aqui 
não perde nada 
para lá. Estamos 

até melhores

Lívio Utech, 
51 anos

Pomerode (SC)

Adoro tudo na 
festa, fui criada 

aqui dentro

Elisa Weege, 
35 anos

Balneário 
Camboriú (SC)
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Visão dos brasileiros


