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Entre uma noite e outra, 
aproveite para conhecer a 
região durante os 19 dias 
de Oktoberfest. Confira 
uma dica para cada dia 
no Vale do Itajaí

Segue ➜

O Distrito da Vila Itoupava, daqueles programas quase 
obrigatórios, é o pedacinho mais tipicamente alemão de 
Blumenau. Boa parte das casas é em estilo enxaimel, com 
floreiras na janelas, jardins e gramados bem cuidados. 
No local, o turista encontra também comidas e bebidas 
típicas, como deliciosos licores de fabricação caseira. Não 
deixe de visitar a Igreja Itoupava Rega, tombada como 
Patrimônio Cultural Edificado. Ela foi construída em 1911 e 
guarda muito da identidade dos imigrantes. 

O Zoo Pomerode é o zoológico mais antigo de Santa 
Catarina. Ele abriga cerca de 250 espécies, 19 delas 
ameaçadas de extinção. A cidade ainda tem lindos museus. 
O Pomerano e a Casa do Imigrante são os que mais 
recebem visitas. No primeiro, quase em frente ao zoológico, é 
possível acompanhar um acervo de peças que conta a história 
dos imigrantes alemães da metade do Século 19. Sobrou 
um tempinho? Então não deixe de conhecer a gastronomia 
pomerodense, com pratos típicos e cafés coloniais.

Um lugar para relaxar até os mais festeiros de plantão. O 
Parque Jardim Botânico, em Timbó, oferece para o visitante 
uma grande área verde com lagos e trilhas ecológicas. 
Aproveite o espaço para fazer um piquenique e curtir todo 
o verde que há em volta. O jardim ainda tem lago, pontes, 
parquinho para crianças e um restaurante, que abre somente 
aos domingos. Na volta para Blumenau, visite o Complexo 
Turístico Jardim do Imigrante. Com construções históricas, 
mirante sobre a represa do Rio Benedito, restaurante e museu, 
o local tem um charme ímpar.

Para quem curte um roteiro cultural, a Fundação
Indaialense de Cultura é o lugar ideal. O espaço abriga o 
Bromeliário Padre Raulino Reitz, com espécies raras e 
exuberantes da mata nativa. Para chegar até elas, é preciso 
caminhar por uma charmosa trilha, calçada em pedra 
ardósia. A fundação fica numa histórica construção de 1910 
e abriga um acervo de artistas locais. Se puder ficar um pouco 
mais na cidade, não deixe de dar um pulinho no Museu 
Ferroviário.

Imagine conhecer uma parte da maior concentração de 
casas em enxaimel fora da Alemanha. Assim é a Rota do 
Enxaimel. São cerca de 50 construções, das 240 espalhadas 
por Pomerode, num roteiro de 16 quilômetros em estrada 
de terra. Além da beleza das casas, o turista pode se deliciar 
com as belas paisagens do trajeto rural e conhecer um 
pouco do modo simples e tranquilo dos moradores. Muitos 
dos imóveis foram tombados pelo Instituto Nacional de 
Patrimônio Histórico (Iphan).

Confecções, cama, mesa, banho, tecidos, lingeries, 
calçados, acessórios e importados fazem de Brusque um 
importante ponto de referência do turismo de compras, no 
Vale do Itajaí. Incluí-la na programação é garantia de um bom 
passeio. São cinco grandes centro comerciais: Bruem, FIP, 
Havan, Passolini Center e Stop Shop. A maioria atende de 
segunda a sábado. 

Um lugar para contemplar a natureza. A Gruta de Santo 
Antônio, distante 21 quilômetros do Centro de Benedito Novo, 
é uma ótima opção de passeio. Ela foi desbravada por 
José Devigili, na década de 1960, e tem aproximadamente 
150 metros de abertura. Uma história de fé deu origem 
ao nome da gruta. A cidade ainda oferece belas 
cachoeiras, que podem chegar até 70 metros de 
altura. A mais visitada é a do Salto do Zinco, 
que fica ao lado de uma pousada.

Um passeio que reúne diversão, aventura, belas paisagens 
e natureza em Balneário Camboriú. O bondinho, 
símbolo do local, leva o visitante literalmente às alturas, mais 
precisamente no Morro da Aguada, a 240 metros de 
altura, onde é possível contemplar uma visão única da cidade. 
O parque ainda tem o Youhooo!, o mais moderno trenó 
de montanha do mundo, e um parque ambiental, com 500 
metros de passarelas em meio às árvores. Se der pra esticar a 
visita, outra dica é experimentar as delícias da gastronomia da 
cidade, que tem diversos restaurantes à beira-mar.

Um passeio para revigorar a fé. O Santuário Santa Paulina é 
um conhecido roteiro religioso em Nova Trento. Além do 
templo dedicado à primeira santa brasileira, o complexo do 
santuário envolve um parque ecológico e estrutura para 
hospedagem, alimentação e lojas de lembranças. Aproveite 
também para degustar a culinária italiana, presente na 
maioria dos restaurantes da cidade.

● www.bierland.com.br   ● www.eisenbahn.com.br
● www.wunderbier.com.br  ● www.borck.com.br
● www.dasbier.com.br  ● www.schornstein.com.br
● www.zehnbier.com.br

35km
● www.pomerode.sc.gov.br e www.vemprapomerode.com.br

Um lugar para recarregar as energias. A Nova Rússia, ao 
Sul de Blumenau, é onde você pode estar em contato direto 
com a natureza. Próximo ao Parque das Nascentes, 
área de Mata Atlântica, a região apresenta uma grande 
diversidade de espécies animais. Rios e cascatas deixam 
a paisagem ainda mais encantadora. Bem pertinho dali, 
está o Parque Ecológico Spitzkopf, com um morro de 
aproximadamente 940 metros de altura, e o Parque Nacional 
da Serra do Itajaí, onde o acesso é permitido mediante 
autorização prévia.

● www.blumenau.sc.gov.br e 3336-1348 
(ONG Nova Rússia Preservada)

15km

Para quem curte água, seja na piscina ou na cachoeira, 
esta é uma boa pedida. Gaspar tem seis parques 
aquáticos, dois deles com estrutura hoteleira. O maior é o 
Cascaneia, com mais de 100 mil metros quadrados de área. 
Todos oferecem ainda estrutura para alimentação. Para 
quem gosta de aventura, a dica são os toboáguas 
– em alguns dá para chegar a 70 km/h durante a descida.

● www.gaspar.sc.gov.br

até 22km

Distâncias a partir do Centro de Blumenau

www.santa.com.br

Confira galeria de fotos das dicas e a localização 
dos pontos no mapa do Vale no blog Esquenta da 
Oktober, em www.santa.com.br/esquenta
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66km

● www.santuariosantapaulina.org.br e www.novatrento.sc.gov.br

23km
● www.fic-indaial.org

75km
● www.unipraias.com.br

25km
● www.blumenau.sc.gov.br

33km
● www.timbo.sc.gov.br

51km

41km
● www.brusque.sc.gov.br

57km

30km
● www.pomerode.sc.gov.br e www.vemprapomerode.com.br

● www.beneditonovo.sc.gov.br

Para quem não conhece, este é um lugar imperdível. E 
quem já visitou saiu com a certeza de que irá voltar. O Beto 
Carrero World, em Penha, está recheado de opções para 
todas as idades. Ele oferece mais de 100 atrações, desde 
passeio com trenzinhos até a montanha-russa mais 
radical da América Latina, a Fire Whip. Além dos brinquedos, 
você pode curtir o zoológico, os shows e dar uma voltinha no 
kartódromo mais moderno do país. E ainda pode cruzar 
com os personagens dos filmes da Dreamworks, como o 
Shrek, a mais nova atração do local.

● www.betocarrero.com.br

Ficou com aquela vontade de conhecer mais chopes 
artesanais do Vale, além dos que estão na Oktoberfest? Opção 
é o que não vai faltar! A rota das cervejarias dá a oportunidade 
de dois passeios em um só: conhecer belas cidades e apreciar os 
mais diferenciados tipos da bebida. O roteiro pode começar por 
Blumenau, com as cervejarias Bierland, Wunder Bier e Eisenbahn, 
passando pela Schornstein, em Pomerode, Borck, em Timbó, Das 
Bier, em Gaspar, e finalizando em Brusque, na Zehn Bier. 
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