
 

 
Roteiro de Viagem 
ROTA DA CERVEJA – BLUMENAU / TIMBÓ / POMERODE 
 
1º DIA – SEXTA 06/11/2020 – CIDADE DE ORIGEM/ BLUMENAU 
Apresentação para iniciarmos nossa viagem com destino a Blumenau, saída a noite. 
 
2º DIA – SÁBADO 07/11/2020 - BLUMENAU 
Chegada em Blumenau e café da manhã extra (incluído). Saída para City tour em Blumenau, onde conheceremos um 
pouco da cultura Germânica com sua arquitetura enxaimel, suas tradições e costumes. Terra da Oktoberfest e Capital 
Nacional da Cerveja, com uma culinária maravilhosa! Parada para almoço. Após almoço iniciaremos a nossa rota da 
cerveja. Conheceremos a Cervejaria Blumenau, visita guiada com uma régua de degustação com 4 estilos de 100 mls 
cada. A Cervejaria Container, com uma régua de degustação com 3 estilos..150 mls cada. E por fim a Cervejaria 
Segredos do Malte, com decoração do local todo em estilo medieval. Em seguida vamos a Vila Germânica. Espaço 
maravilhoso para conhecer, desfrutando de um ambiente agradável e charmoso onde poderão adquirir artigos da 
região e, escolher um dos quatro restaurantes para jantar. Em horário combinado retorno ao hotel e livre. 1º 
pernoite. 
 
3° DIA – DOMINGO 08/11/2020 – BLUMENAU / TIMBÓ / POMERODE 
Após café da manhã e check out, saída para a cidade de Timbó, aonde vamos visitar seu principais pontos turísticos, 
como o Jardim Botânico Franz Damm, visita ao Complexo Taphyoka, no centro de Timbó. Parada para almoço (não 
incluído). Após saída para Pomerode, visita ao centro de Pomerode com vários atrativos como a feira de artesanato, 
Museu do Automóvel, loja de queijos. Ao final do passeio café colonial na confeitaria Torten Paradies e visita a loja 
de chocolates Nugalli. Após viagem de retorno. 
 
INCLUIDO NO PACOTE 

 Viagem em Ônibus leito total;  

 Ingresso com degustação na Cervejaria Blumenau, Cervejaria Container, Cervejaria Segredos do Malte; 

 Tour com guia local;  

 1 pernoite de hotel com café da manhã; Hotel Glória ou similar. 

 Serviço de bordo com água mineral, refrigerante, balas, bombons e chimarrão; 

 Café colonial com buffet livre; 

 Café da manhã extra na chegada; 
 
 
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO/ TRIPLO R$ 790,00 (setecentos e noventa reais). 
VALOR POR PESSOA EM APTO INDIVIDUAL R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 6x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta) 
 
EMBARQUES PRINCIPAIS 

18h – CAXIAS DO SUL 

22h – PASSO FUNDO 

23h30 – ERECHIM 

 
 
Obs.: Roteiro podendo ser alterado para melhor aproveitamento dos passeios, não inclui alimentação extra no 
valor do pacote, nem itens que não estejam descritos como inclusos.  
 


