
Saída 28 Maio

 

R$ 4.200,00
  p/pessoa em apto TPL

Entrada: R$1.200,00 + 5x R$ 600,00 c/u

R$ 4.300,00
  p/pessoa em apto DBL

Entrada: R$ 1.300,00 + 5x R$ 600,00 c/u

R$ 5.230,00
  p/pessoa em apto SGL

Entrada: R$ 1.545,00 + 5x R$ 737,00 c/u

Parcelamento nos cartões de crédito 
Visa ou Master Card

(Base 20 passageiros)

 

 Consulte política de cancelamento da agência.

?9 noites de hotel com café da manhã e taxas 
inclusas.

?Categoria dos hotéis: 3 e 4 estrelas.
?Seguro de viagem 10 dias.
?Ônibus Executivo confortável.
?Passeios conforme programa.
?Acte.da agência, mínimo grupo de 20 
pessoas.

?Guia da região durante todo o percurso.
?Serviço de bordo diferenciado.
?Inúmeros atrativos como: Rota Enxaimel, 
experiências incríveis como a visita a Vila 
Itoupava.

?Gastronomia incrível: 15 refeições
?Água mineral durante toda a viagem de 
ônibus. 

?Não inclui: telefonemas, lavanderia, 
frigobar e todo o que não constar como 
incluso.

?Carteira de identidade ou CNH.



28 Mai - Sex -  Porto Alegre - Joinville
Saída de Porto Alegre do Haudi Park as 07:00. Chegada a 
Joinville, cidade dos Príncipes, das Flores e da Dança. É 
também a mais populosa cidade do estado de Santa Catarina. 
Se destaca por importantes museus, atrativos históricos e 
culturais. Única cidade fora da Rússia a ter uma filial da Escola 
do Teatro Bolshoi. Almoço incluso durante a viagem. 
Acomodação e jantar incluso no Hotel Alven. 

31 Mai - Seg -  São Bento do Sul / Campo 
Alegre / Blumenau

Logo após o café, city tour pelos principais atrativos: visita a 
Fábrica de Cristais e o Museu do Vidro, Centro Histórico, 
Museu de Hábitos e Costumes (sujeito a consulta devido a 
restrições pela pandemia), Cemitério dos Gatos, Museu da 
Hering, Outlet de Cama Mesa e Banho, visita a Cervejaria 
Container (Cervejaria Inglesa), terminando com Happy Hour 
num autentico Pub Inglês. Almoço típico incluso no Parque 
Vila Germânica. Jantar incluso no Restaurante Moinho.

Após o café da manhã, city tour pela cidade; visita a Igreja 
Matriz, Praça Getúlio Vargas, Museu Municipal Dr. Felippe 
Maria Wolff, Outlet da Oxford. Também faremos um city tour 
panorâmico pela Estrada Imperial Dona Francisca. Almoço 
incluso num lugar de muita natureza e acolhimento. Após o 
almoço, seguiremos para a cidade de Campo Alegre. Parada 
no centro, próximo à rua da Cascata para conhecer belas 
construções, artesanatos e a Cascata Paraiso. Em horário a 
combinar, seguiremos para a Cidade de Blumenau. “Cidade 
de Alma Alemã, colonizada pelo imigrante Hermann Bruno 
Otto Blumenau em 1850. Além de ser conhecida por suas 
indústrias têxteis, também é palco da maior festa da Cerveja 
das Américas. Hospedagem no Hotel Himmelblau. Jantar 
incluso. 

02 Jun – Qua – Blumenau

03 Jun - Qui – Blumenau / Pomerode / 
Blumenau

05 Jun - Sab -  São Joaquim

30 Mai - Dom -  Joinville - São Francisco 
do Sul - São Bento do Sul

Após o café da manhã, check out e saída do hotel (com as 
malas), para realizar o passeio neste lugar onde os primeiros 
colonizadores foram os franceses e somente após estes 
chegaram os portugueses e espanhóis; estamos falando de 
São Francisco do Sul. Almoço incluso. Faremos o city tour pela 
terceira cidade mais antiga do Brasil, visitando o Museu 
Nacional do Mar, Mercado Público, Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Graça, o Mirante com a maravilhosa vista da Baia 
da Babitonga. Por volta das 16 horas seguiremos viagem para 
São Bento do Sul (125 km, 02 hrs.  e meia de viagem). 
Hospedagem no Hotel Stelter -  Café Colonial. 

01 Jun - Ter – Blumenau

Vivencias Culturais Germânicas. Após o Café da manhã, 
faremos um walking tour, visitando o Teatro Carlos Gomes, 
Catedral São Paulo Apóstolo, Castelo XV e as casas de 
construções rebatidas na Rua XV de novembro. Após iremos 
ao Distrito da Vila Itoupava (25 km do centro), para vivenciar 
um dia de Rei e Rainha. Almoço incluído. Jantar livre.

Após o café da manhã, seguiremos para a cidade mais alemã 
do Brasil, Pomerode, onde visitaremos o Pórtico Sul, Museu 
do Imigrante, Museu do Marceneiro e Rota do Enxaimel. -  
Almoço típico incluído, no Restaurante Siedlertal. Tempo livre 
para compras e fotos junto ao Centro Cultural e Loja da 
Porcelana Schmidt. Retorno ao Hotel.em Blumenau. Jantar 
livre. 

Após o Café da manhã, iniciaremos o nosso city tour pelos 
principais atrativos da cidade: Igreja de Pedra e Monumento 
Manoel Joaquim Pinto. Visita a uma vinícola de vinhos de 
altitude. Almoço incluído. Jantar livre. 

29 Mai – Sab - Joinville 
Café da manhã e após, city tour pela cidade. Visitaremos o 
Museu Nacional de Arte de Imigração e Colonização, Jardim 
Hemerocallis, Centro de Eventos Cau Hansen –Teatro 
Bolshoi.  Almoço incluso em restaurante típico (Restaurante 
Tia Marta, na região rural da Estrada Bonita). Visita ao 
Orquidário, visita a propriedade do Senhor Ango Kirsten e 
passeio surpresa. Jantar livre.

04 Jun - Sex - Blumenau / Trombudo do 
Sul Central / São Joaquim

Após o café da manhã saída em direção a São Joaquim, 
passando por Trombudo Central. Chegada a Propriedade da 
Família Krueger. Recepção e almoço típico incluído. Após o 
almoço faremos a Trilha no Bosque de Heidelberg. Em horário 
a combinar seguimos viagem para São Joaquim. 
Hospedagem. Jantar incluído no Hotel Park São Joaquim.  

06 Jun – Dom -  São Joaquim / São 
Martinho / Porto Alegre

Saída do hotel após o café da manhã com destino a São 
Martinho. Faremos uma parada no Mirante da Serra, em Bom 
Jardim da Serra, para fotos e adquirir souvenires da região. 
Nossa viagem continua até São Martinho (tempo estimado de 
03 a 04 hrs.) descendo a incrível Serra do Rio do Rastro. 
Almoço incluído no Restaurante Flus Haus ou Casa do Rio. No 
local muitos atrativos, onde se pode comprar os mais lindos 
doces pintados e outras guloseimas. Faremos uma parada na 
Casa de Secos e Molhados de 1910. Após, começa a viagem 
de retorno a Porto Alegre. Chegada estimada pela tarde. 

Fim dos nossos serviços.
A Portosul Turismo agradece a 

preferência.


	1: Parte Externa
	2: Parte Interna

