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Tranquilidade?
Você encontra aqui!
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Me diverti, mas agora
é hora de ir embora!
O Parque Vila Germânica tem
três saídas principais nas ruas
Humberto de Campos (saída
1), Alberto Stein (saída 2) e
Herbert Wehmuth (saída 3). As mais
indicadas em horários de grande fluxo
são os portões 1 e 2, que ficam próximo à
passarela e ao portão de entrada 2, respectivamente.

Como ir para a festa

Onde comprar comida e bebida

Se não quiser se estressar
procurando lugar para
estacionar próximo à festa, vá
de ônibus ou de táxi. Se o carro
for indispensável, há também
estacionamentos perto da Vila, que
cobram R$ 20 no fim de semana.

Para evitar filas e sufoco na hora de
saborear comidas típicas, chopes e cervejas
artesanais – espalhados em mais de 40
pontos na Vila Germânica –, compre, de
uma só vez, todos os tíquetes que irá usar na
noite. Se ao final da festa sobrarem alguns, não
se preocupe, é só guardar para usá-los nos
próximos dias em que for à Oktober. A festa
segue até dia 28.

l Terminais da Proeb e Fonte: funcionarão 24 horas e no

sábado haverá reforço no transporte
l Lista com horários dos ônibus: www.seterb.com.br
l Tabela com preços de táxis: www.santa.
com.br/esquenta

Onde comprar ingresso
Para evitar filas, antecipe a
compra dos ingressos. São mais
de 30 pontos de venda espalhados
por Blumenau, Balneário Camboriú,
Gaspar, Brusque, Ilhota, Indaial,
Jaraguá do Sul, Pomerode, Rio
dos Cedros, Timbó, Guabiruba, Penha,
Guaramirim, Itajaí e Barra Velha. Além disso, no sábado a
bilheteria da festa abre às 10h. Sábado, o tíquete custa R$ 20 e
domingo, R$ 6.
l Agências da Blucredi de Blumenau e região
l Auto Viação Catarinense (Rua São Paulo e rodoviária)
l Auto Posto Blu - Ipiranga (Rua 7)
l Madrugadão Lanches (Antônio da Veiga e Av. Lisboa)
l Blubel Esportes (XV e 7)
l CG TUR Turismo e Receptivo
l DCE Furb (Campus I, II e III)
l Jopavi Turismo (Balneário Camboriú)
l Site: www.zetks.com

l Leia o Oktoberguia e escolha o que quer

comer e beber. O caderno especial pode ser
lido no santa.com.br e tem muitas sugestões
gastronômicas e etílicas
l Pesquise os locais onde há menor fila antes
de decidir o que comer

Onde fazer pipi e
ajeitar a tiara de flores
Beber chope dá uma vontade
de fazer pipi, né?! Mas não se
preocupe com isto na Oktober.
Os banheiros estão distribuídos
em mais de 10 pontos da Vila
Germânica, mas em um deles o
movimento é sempre menor. Quem
estiver apertado ou não quiser esperar
nas filas (comuns em dias de grande
movimento), deve ir aos fundos do Setor 2, onde há um
banheiro maior que os demais e que sempre é o menos
movimentado.

Durante o fim de semana, 150 policiais militares,
19 policiais civis, 150 seguranças e 31 câmeras
de monitoramento irão cuidar da segurança dos
foliões, mas sempre é bom tomar alguns cuidados
para evitar transtornos.
l Evite levar câmeras e celulares de grande valor
l Não leve bolsas grandes e volumosas, pois facilita
o furto
l Leve apenas um documento e o dinheiro que for
gastar, deixe cartões e documentos excedentes em
casa
l Em caso de perda, procure o Achados e Perdidos
l No Setor 1, há um Guarda-Volumes onde é
possível deixar pertences

Keep calm and vá aos desfiles!
Esperou o ano inteiro pela Oktober e achou pouco só
19 dias? Keep calm and assista aos desfiles. Há três
opções: os desfiles oficiais na Rua XV (todas as quartas
e sábados), os internos na Vila nos dias 16 e 23 e os do
Bierwagen ( carro do chope) durante o dia em alguns bairros.
l Chegue cedo para garantir um bom lugar na Rua XV
l Para quem está com crianças, o Alto da XV é um bom lugar
l Se quiser ganhar chope, arrume uma tulipa. Ela chama muito mais

Baby Fritz e baby Frida
podem ir à festa no feriadão?

Posso levar iPhone e câmera?

Resolveu aproveitar o feriadão
para passear, curtir a festa,
provar a gastronomia germânica
e os chopes artesanais, mas
não abre mão do sossego? Se
você é assim, vá ao Setor 3, que
é o último a ficar cheio (perto do
Planetapeia) ou fique na área
externa da Vila Germânica

Apesar da multidão esperada para a
festa, a resposta é: sim. A Oktoberfest
tem três horários distintos de público: das
12h às 19h, das 19h às 24h e das 24h às
5h. O horário ideal para famílias e crianças
é o primeiro, com menos movimento. Neste
ano, o Galegão virou o Kinderplatz, destinado
especialmente para crianças de até 13 anos.
l O Kinderplatz, no Galegão, tem brinquedos eletrônicos e infláveis,

cama elástica, paredão de escalada, teatro, apresentações de
mágicos e malabaristas
l Crianças só podem permanecer acompanhadas de responsáveis
l Funciona das 14h às 22h no fim de semana e o valor do
passaporte é R$ 10. Crianças até dois anos não pagam
l Programação do Kinderplatz está no site: www.
oktoberfestblumenau.com.br
l Não esqueça de identificar as crianças no Setor 1

atenção de quem distribui
l Veja a programação no site http://www.oktoberfestblumenau.com.br

Um barril de chope é muito pouco pra nós!
Foi de carro para a festa, mas se animou e achou que
um barril de chope era pouco? Ok, não precisa explicar,
as cervejas e os chopes artesanais e importados são
realmente deliciosos e não dá para experimentar apenas
um. Então, que tal dar uma passadinha na “Casa Segura”
e ir pra casa tranquilo?
l A casinha fica na frente do Setor 1
l Lá, a pessoa faz o bafômetro e agentes de trânsito

prestarão o serviço de carona, levando o seu carro para
casa
l O serviço é gratuito

santa.com.br
Acesse o Blog Esquenta da Oktober
em www.santa.com.br/esquenta
e confira a programação completa
da 29ª Oktoberfest, além de
novidades e jogos

