
Para quem gosta de aventura, a tirolesa em Ibirama é 
a escolha certa. De acordo a prefeitura, é a maior tirolesa 
urbana do país. Com uma descida de cerca de um 
quilômetro, a uma velocidade aproximada de 70 km/h, a 
atividade oferece uma vista panorâmica da cidade. A visita pode 
ser feita somente nos fins de semana e o preço do ingresso é de 
R$ 25, que inclui transporte até o mirante de saída. O passeio 
dura aproximadamente um minuto e 10 segundos.  

Visitar os museus de Blumenau é uma forma de 
conhecer as tradições germânicas que muitos 
moradores ainda mantêm, além da história de 
produtos feitos por aqui. Os mais visitados são o 
Museu da Cerveja, na Praça Hercílio Luz, o Museu 
do Cristal, no Bairro Salto Weissbach, o Museu da 
Hering, no Bairro Bom Retiro, e o Museu da Família 
Colonial, no Centro Histórico da cidade.

A dica em Ilhota é aproveitar o turismo de compras, 
carro-chefe da cidade. Um passeio para mulher nenhuma 
botar defeito. O município, que recebeu o título de Capital 
Catarinense da Moda Íntima e Moda Praia, oferece 
dezenas de lojas de moda íntima, praia e fitness ao longo da 
Rodovia Jorge Lacerda, que corta todo o Centro. O difícil é 
escolher em qual delas entrar: no guia da cidade, constam 
86 estabelecimentos.

A Região dos Lagos, distante do Centro de Rio dos 
Cedros, é daqueles lugares para esquecer de todo o tipo 
de estresse e correria. Ela se formou nos anos 1950, quando 
os rios Bonito, Palmeiras e Cedros foram represados para 
abastecer duas usinas de energia elétrica. O Pinhal, em 
Alto Cedros, é o mais extenso, com 14 quilômetros. O lago 
Rio Bonito, em Palmeiras, é menor, com nove quilômetros 
de extensão, mas tem maior volume de água. Hotéis, 
pousadas e campings à margem dos lagos oferecem estrutura 
de hospedagem, lazer e esporte para todos os gostos.

Para quem não quer ir muito longe, mas não abre mão 
de dar uma passeada durante o dia, é roteiro é ideal. 
Esta é primeira Oktoberfest com três grandes shoppings 
em funcionamento na cidade: Blumenau Norte Shopping, 
Shopping Neumarkt e Shopping Park Europeu. Juntos, eles 
oferecem mais de 600 lojas, 18 salas de cinema, quatro 
praças de alimentação e entretenimento infantil. A cidade ainda 
conta com o CIC Blumenau e o Shopping H.
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Participe da seção Passei Por Aqui. Envie fotografias da sua viagem para 
o e-mail viagem@santa.com.br ou por carta para Rua Bahia, 2.291,

Blumenau, CEP 89.031-002, com nome completo, endereço, local da 
viagem, data da foto e telefone para contato. Publicadas ou não, as

 fotografias não serão devolvidas. A publicação é gratuita.

Viagem

Passei por aqui

Hotel Fazenda, Gaspar
Gilton e Cioni Ayroso, de Blumenau, em 
setembro de 2012

Natal, Rio Grande do Norte

Maurilio e Cimara Malkowsky, de Lontras, 
em agosto de 2012

Conhecida nacionalmente, a Praia Brava, em 
Itajaí, não tem só o agito do mar, mas também 
várias opções de diversão. Com vários beach 
clubs, que atendem durante o dia, a praia é muito 
procurada por jovens. Um dos lugares mais visitados é 
o paradisíaco Canto do Morcego, localizado no pontal 
Norte. A preocupação com a preservação da natureza, 
principalmente por parte de moradores e surfistas, demonstra 
o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente e a busca da 
prática de um turismo sustentável. 

78km

30km

● www.ibirama.sc.gov.br, (47) 3357-8504 e (47) 9124-1578

● www.ilhota.sc.gov.br

● www.blumenau.sc.gov.br/turismo

● www.riodoscedros.sc.gov.br
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● www.blumenaunorteshopping.com.br
● www.neumarkt.com.br
● www.shoppingparkeuropeu.com.br

70km
● www.visiteitajai.com.br
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