
CAMINHOS DAS
EMOÇÕES E SENSAÇÕES

A região Caminhos do Alto Vale é localizada no Alto Vale do 
Itajaí em Santa Catarina, onde suas ligações se dão por vias 
terrestres através da BR-470 e SC 282.

Aéreos: Distância dos aeroportos mais próximos 2h51min 
(140,6 km) via BR-470 do aeroporto de Navegantes, 
3h28min (173,6 km) via BR-470 do aeroporto de Joinville, 
2h11min (142,0 km) via BR-470 e SC-114 do aeroporto de 
Lages e a 3h56min (221,1 km) via SC-350 e BR-282 do 
aeroporto de Florianópolis.

O roteiro todo iniciando a partir do centro da Cidade de 
Lontras e retornando ao final, totaliza 85 km em dois dias por 
esta região turística maravilhosa.

Diferencial: Ao longo dos dois dias será possível ver, sentir, 
experimentar, vivenciar e conhecer um conjunto de emoções 
e sensações e viver uma imersão cultural.

Disponibilidade: de terça a domingo.
Em caso de chuva, será mantido o passeio podendo ter alterações em 
algumas atividades, sendo adaptadas para espaços cobertos.

Valor Neto: 355,00 por pessoa.
O Comissionamento para agências e freelances será de 5% 
sobre o valor de balcão.

Valor de Balcão: 373,00 por pessoa com todas as atividades 
descritas a baixo, sem transporte para 2 dias.

que conta toda sua trajetória durante a visitação e comercialização
dos artesanatos. O ambiente utilizado para realizar os trabalhos
artesanais é um ambiente histórico que fez e faz parte da família.
Obs.: Artesanatos em MDF e pinturas feitas em bauernmalerei;

18h30min - Visitação na produção da Cervejaria Holzweg
conduzido por Eliete e Alessandro;

 - Visitação nas dependências da produção
    conduzido pelo mestre cervejeiro;
 - Explicação do processo de produção;
 - Haverá degustação de 50 ml cervejas em
    processo de maturação;
 - Venda de souvenirs, como: Copos, bonés,
    camisetas e growler;
 - Venda de chopps;

Após a visitação, toda degustação será realizada
nas dependências da Forasteiros Pizza-Burguer;

19h - Serão recepcionados por Alexandre que
conduzirá todos para a degustação de 50 ml de
cada tipo de cerveja artesanal e Chopp da
Cervejaria Holzweg e Jantar com rodízio de pizza
no mesmo local;

21h - Deslocamento a cidade de origem.
Obs.: Opção de pernoite na Vila dos Plátanos não incluso no valor.

17h30min - Visita ao artesanato Dulce Artes,
onde é recepcionado pela proprietária Dulce Visita: Lontras e Presidente Nereu em SC.

Dois dias com capacidade para 25 pax disponível 
a partir de 15 pax.
A partir de R$ 373,00 por pessoa.

Prefeitura Municipal de Lontras
Praça Henrique Schroeder, 01 - Centro
Telefone: (47) 3523-9400
E-mail: secretariaadm@lontras.sc.gov.br
Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h

Prefeitura Municipal de Presidente Nereu
Praça Leão Dehon, 50 - Centro
Telefone: (47) 3362-1108
E-mail: prefeitura@presidentenereu.sc.gov.br
Atendimento: 7h30min às 12h30min
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PRIMEIRO DIA

Chegada em Lontras

9h - Recepção por Karin e Nelo, com
delicioso Café colonial na Vila dos Plátanos;

10h - Visitação e degustação de 50ml de vinho
artesanal da Adega local;

11h - Deslocamento para Presidente Nereu;

6h - Início das atividades na propriedade (turista convidado
a participar das atividades diárias da família) - opcional;

9h - Café da manhã com produtos produzidos na propriedade;

9h30min - Visitação a propriedade:

 - Trocas de experiências vivenciais;
 - Contos da localidade;
 - Resgate Cultural Local;
 - Turismo de convivência e de emoções;
 - Visitação ao Museu Histórico com peças vindas de vários países;
 - Oficinas de culinária;

12h - Almoço na propriedade (almoço é totalmente colonial e
orgânico com 100% de produção própria e cardápios
diversificados com iguarias);

13h30min - Visitação ao Sítio Lampião do Norte onde serão
recepcionados por Valma e Pedro;

 - Trilha curta de fácil acesso - Aproximadamente 1 km;
 - Exposição e comercialização de artesanatos confeccionados
   em crochê e Produtos de Plantas
   Ornamentais, aromáticas e
   medicinais;

15h30min - Café da Colônia;

16h30min - Retorno para Lontras;

15h30min - Café da colônia com produtos
100% orgânico produzidos na propriedade;

16h40min - Visitação ao Centro Histórico
Expedicionário Dionísio José Comandoli;

18h - Deslocamento ao Sítio Vida Nova
recepcionados por Luzia e Luiz onde será
a pernoite, jantar, contação de histórias e
demais atividades;

20h - Observação das estrelas;

Visitação ao Acervo histórico do município, acervo dos
Expedicionários que participaram da II Guerra Mundial e a
Praça dos Expedicionários;

11h40min - Recepção por Clóvis e sua
família no Sítio Colina;

12h30min - Almoço colonial com produtos
100% orgânico produzidos na propriedade;

13h30min - Visitação na propriedade
rural da família e venda de produtos;

 - Demonstração das produções orgânicas;
 - Visitantes conhecem as pousadas: pousada colonial com
    quatro quartos e chalé com seis suítes;
 - Visitação e acompanhamento a lida com os animais;
 - Passeios a cavalo;
 - Passeios de carroça;
 - Passeio de micro-trator;
 - Comercialização de Produtos Orgânicos e Coloniais;

SEGUNDO DIA
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