
 

 
Roteiro de Viagem 
ROTA DA CERVEJA – BLUMENAU / TIMBÓ / POMERODE 
 
1º DIA – SEXTA 28/05/2021 – CIDADE DE ORIGEM/ BLUMENAU 
Apresentação para iniciarmos nossa viagem com destino a Blumenau, saída a noite. 
 
2º DIA – SÁBADO 29/05/2021 - BLUMENAU 
Chegada em Blumenau e café da manhã extra (incluído). Saída para Workshop de cerveja na Escola Superior de 
Cerveja e Malte. Em seguida iremos para a Vila Germânica para almoço, tempo livre para passear pelo lindo cenário 
da vila e conhecer um pouco mais sobre a cultura alemã. Após almoço iniciaremos a nossa rota da cerveja. 
Conheceremos a Cervejaria Blumenau, visita guiada com uma régua de degustação com 3 estilos de 80 mls cada. A 
Cervejaria Container, com uma régua de degustação com 3 estilos. E por fim a Cervejaria Segredos do Malte, com 
degustação de 3 estilos, na última cervejaria poderemos além de degustar as cervejas, provar as comidas locais, pois 
essa cervejaria é estilo Pub. Em horário combinado retorno ao hotel e livre. 1º pernoite. 
 
3° DIA – DOMINGO 30/05/2021 – BLUMENAU / POMERODE / CIDADE DE ORIGEM 
Após café da manhã, iniciaremos nosso tour por Blumenau, primeiro ponto será na Praça Hercilio Luz, Mausoleu Dr. Blumenau, 
Cemitério dos Gatos. Seguiremos para Prefeitura Municipal de Blumenau, Praça da Paz e Relógio das Flores. Em seguida viagem 
a Pomerode. Parada para almoço incluído. Em seguida visitaremos o outlet da Karsten (loja de fábrica de cama, mesa e banho). 
Seguiremos para conhecer uma casa típica em estilo Enxaimel, Museu Arnoht (Arno Hercílio Teichmann) pórtico da cidade, outlet 
da fábrica de porcelana Schmidt. Final do dia parada na padaria Torten. Final do dia viagem de retorno.  
 

 
INCLUIDO NO PACOTE 

 Viagem em Ônibus leito total;  

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

 Workshop na Escola Superior da Cerveja e 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; 

 Almoço em Pomedore incluído exceto bebidas; 

 Café da manhã extra na chegada; 
 
 
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO/ TRIPLO R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais). 
VALOR POR PESSOA EM APTO INDIVIDUAL R$ 1090,00 (um mil 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.  
 


