
 

 

    

Curitiba com Oktoberfest 
Curitiba / Serra do Mar / Joinville / Blumenau / 

Nova Trento / Brusque / Pomerode 
Período: 08 a 14 de outubro de 2022 

 

Programação: 
1º DIA (08/10 - Sábado): Às 10:00hs apresentação do grupo o Aeroporto Internacional Governador 
Aluízio Alves para embarque às 13:45hs no voo LATAM LA 3127 / 3296 com destino à Curitiba (PR). 
Previsão de chegada às 22:30hs. Após desembarque, traslado Aeroporto Afonso Pena ao Nacional Inn 
Hotel ou similar onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (conforme reserva). 
 

2º DIA (09/10 - Domingo): Às 07:00hs traslado a Estação ferroviária de Curitiba, onde embarcaremos às 
08:30h no Trem Turístico da Serra do Mar de Morretes a Curitiba (são 110 quilômetros viajando pela maior 
área preservada de Mata Atlântica do Brasil). Após almoço (Não incluso no pacote), faremos tour em 
Morretes para visitarmos a cidade dos casarões antigos e ruas estreitas com sua rotina pacata e o ar 
descansado de seus moradores. Final da tarde, retorno a Curitiba. Programação noturna: Jantar no 
Restaurante Madalosso (Incluso no pacote) 
 

3º DIA (10/10 – Segunda-feira): Pela manhã, faremos city tour Panorâmico visitando Teatro Ópera do 
Arame, Jardim Botânico, Park Tanguá, Bosque do Alemão, entre outros. Às 14:00hs saída Curitiba / 
Joinville onde visitaremos os principais pontos turísticos, como o Pórtico de entrada da cidade, Rua das 
Palmeiras, Museu Nacional da Imigração e Colonização, entre outros. Após visita, seguiremos viagem à 
Blumenau onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria 
turística. Programação noturna a combinar 
 

4º DIA (11/10 – Terça-feira): Às 09:00hs saída Blumenau / Nova Trento / Brusque. Chegada prevista às 
10:30hs onde visitaremos o Santuário de Santa Paulina e a Cantina de Vinho Pergola. Após o almoço 
sairemos com destino a Brusque onde visitaremos a FIP – Feira da Moda – tempo determinado para 
compras e das festividades da Fenarreco; Festa típica alemã com stand de comidas típicas, entre outras 
coisas. Retorno à Blumenau no final da tarde. Pernoite 
 

5º DIA (12/10 – Quarta-feira): As 08:00hs saída Blumenau com destino à Pomerode a cidade mais 
alemã do “vale europeu”, rica em cultura, música, dança e uma variada gastronomia. Na oportunidade, 
faremos um tour onde conheceremos um pouco mais sobre o artesanato local, porcelanas, decorações e 
produtos têxteis. Retorno ao hotel em Blumenau. Pernoite 
 

6º DIA (13/10 – Quinta-feira): Pela manhã, faremos city tour visitando o Museu da Cerveja, Prefeitura 
Municipal, Museu da Família Colonial, entre outros. À tarde, assistiremos o Desfile da Oktoberfest 2022. 
Retorno ao hotel em Balneário Camboriú. Pernoite 
 

7º DIA (14/10 – Sexta-feira): As 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Florianópolis 
(SC) onde embarcaremos às 12:05hs no voo LATAM LA 3519 / 3462 com destino à Natal (RN). Previsão 
de chegada às 17:50hs. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 
 



 

 

 
 
NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Micro-ônibus ou van Executiva de 
turismo para todo o trecho a ser visitado; 

 02 diárias no Nacional Inn em 
Curitiba (PR); 

 04 diárias em hotel categoria turística 
em Blumenau (SC); 

 Passeio de trem a Serra do Mar; 

 Jantar no Restaurante Madalosso; 

 Guia acompanhante (EMBRATUR). 
 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro.

 
VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO LATAM (sujeito a reajuste sem prévio aviso): 

 A Partir de R$ 2.104,00 Parcelado em ate 6x sem Juros no Cartão. 

 
VALOR POR PESSOA PARTE TERRESTRE 

 Em apto duplo: R$ 3.200,00 ou 10x de R$ 320,00 (Cartão de Credito ou Debito) 

 Em apto triplo: R$ 3.000,00 ou 10x de R$ 300,00 (Cartão de Credito ou Debito) 

 * A excursão poderá ser paga em 10x nos cartões Mastercard e Visa.  
 
INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: Tel (84) 3221-2088 / 99988-8633 

E-mail: avellartour@ig.com.br 
Site: www.avellartour.com.br 
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