PROGRAMAÇÃO DE PASSEIOS EM JOINVILLE E REGIÃO
PRÓXIMA

Santa Catarina é um lugar privilegiado, com espetacular diversidade de paisagens e de culturas.
Os contrastes geográficos e histórico-culturais privilegiam o turismo – são muitos os destinos,
roteiros e programas em todas as regiões do estado, durante todo o ano. No litoral com cerca de
560 km de extensão, há centenas de belíssimas praias. A serra catarinense, com picos que
atingem altitudes próximas a 2.000 metros, é um dos raros locais onde ocorre neve no Brasil.
Com todos esses encantos, nós da Happy Tur, oferecemos passeios em nossa cidade e região,
sempre acompanhados por guias profissionais.
Aguardamos vocês, será um prazer recebê-los.

CITY TOUR EM JOINVILLE
A imigração europeia, principalmente alemã, deixou traços na cultura e na arquitetura. Edifícios
como o Mercado Municipal e o Museu da Imigração ainda mantêm as construções originais.
Cidade mais populosa do estado, é o terceiro pólo industrial do sul do Brasil e a única localidade
fora da Rússia a ter uma escola do balé Bolshoi.
O pacote inclui:
City tour;
Estação Ferroviária, Mirante, Balé Bolshoi, Museu de Arte, Catedral
Diocesana, Museu Nacional da Imigração e Colonização, Alameda
Brustlein e Monumentos.
Guia acompanhando o grupo
Saída 08:30 e retorno 11:30.
Valor por pessoa em van, mínimo de 10 pessoas: R$ 56,00
Valor por pessoa em ônibus, mínimo de 35 pessoas: R$ 35,00

TURISMO RURAL – ESTRADA BONITA
Dois bairros afastados do centro, em área de Mata Atlântica, repleto de riachos, ar puro e
construções típicas que lembram uma antiga colônia do séc. XIX, onde os moradores
comercializam produtos coloniais, caseiros e seus artesanatos. Passagem pela Casa Krüger
datada em 1925.
O pacote inclui:
Tour rural;
Visitação na residência de Dona Ilse;
Degustação de bolachas, melado e geléias;
Café colonial opcional em Pirabeiraba com retorno pelo Distrito Industrial;
Guia acompanhando o grupo
Saída 14:00 e retorno 18:00.
Valor por pessoa em van, mínimo de 10 pessoas: R$ 92,00
Valor por pessoa em ônibus, mínimo de 35 pessoas: R$ 65,00

BARCO PRÍNCIPE DE JOINVILLE
O Barco Príncipe III de Joinville, com capacidade para 350 pessoas, é o mais bem equipado
barco de turismo da costa brasileira e proporciona um passeio pela Baía da Babitonga,
arquipélago de 14 ilhas de águas tranquilas em área de preservação da Mata Atlântica, que liga
Joinville a São Francisco do Sul, terceira cidade mais antiga do Brasil.
O pacote inclui:
Traslado ida/volta para o píer;
Ingresso do passeio;
Almoço a bordo;
Saída 09:30 e retorno 16:00.
Valor por pessoa em van, mínimo de 10 pessoas: R$ 208,00
Valor por pessoa em ônibus, mínimo de 35 pessoas: R$ 150,00

BETO CARRERO WORLD
DIVERSÃO E FANTASIA
É o primeiro parque da América Latina e o maior parque multitemático do mundo, com um milhão
e meio de metros quadrados de área urbanizada, com atrações que agradam a toda a família,
desde brinquedos radicais, infantis, shows, zoológico, passeios de teleférico e trem, entre outros.

Valores:
Passaporte adulto: R$ 155,00
Passaporte criança 04 a 09 anos: R$ 145,00
Saída 09:00 e retorno 18:00.
Traslado ida/volta;
Valor por pessoa em van, mínimo de 10 pessoas: R$ 55,00
Valor por pessoa em ônibus, mínimo de 35 pessoas: R$ 45,00

BLUMENAU E BRUSQUE
A herança colonial germânica é a principal característica especialmente na arquitetura, na
culinária, no folclore e nas festas, que contrastam com cidades modernas e movimentadas.
Blumenau é sedes de um dos maiores parques têxteis do país e de muitas empresas de software
e Brusque, o maior pólo de confecções do Sul.
O pacote inclui:
Traslado ida/volta;
City tour em Blumenau e Brusque;
Visita a fábrica de cristais Glaspark a Cervejaria a escolha;
Sugestão de almoço em restaurante panorâmico (não incluso);
Visita ao centro comercial e pavilhão da Fenarreco;
Guia acompanhando o grupo
Saída 08:00 e retorno 18:30.
Valor por pessoa em van, mínimo de 10 pessoas: R$ 95,00
Valor por pessoa em ônibus, mínimo de 30 pessoas: R$ 65,00
*Os valores não incluem as entradas dos locais de visitação.

SÃO FRANCISCO DO SUL
Uma das cidades mais visitadas do Sul e com paisagem de cartão postal, a Ilha de Florianópolis
com 436 km2 tem 40% de seu território coberto pela Mata Atlântica. Os moradores mantêm um
estilo de vida marcado pelos costumes dos imigrantes açorianos que chegaram no séc. XVIII,
contrastando com aspectos de uma agitada capital.
Traslado Ida/Volta
City tour no centro histórico, Museu Nacional do Mar, Igreja
Matriz da Nossa Senhora das Graças, Mercado Público
Municipal,
Sugestão de restaurante para almoço (não incluído)
Museu histórico em São Francisco do Sul
Forte Marechal Luz
Guia acompanhando grupo
Saída às 8h e retorno às 19h
Valor por pessoa em van, mínimo de 10 pessoas: R$ 85,00
Valor por pessoa em ônibus, mínimo de 35 pessoas: R$ 45,00
*Os valores não incluem as entradas dos locais de visitação.

