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    Joaçaba 
Aproveite a alegria  

da cidade e as 

paisagens fascinantes 

Joaçaba surpreende por sua economia 

e qualidade de vida, possuindo o oitavo IDH do Brasil. O 

famoso Carnaval impressiona pela grandiosidade e 

organização. 

Outro destaque é a tradicional Romaria 

do Frei Bruno que atrai milhares de fiéis 

todos os anos, que aproveitam ainda 

para visitar o Monumento do Frei, um 

dos maiores da América. 

City Tour Joaçaba  

- Visitação ao Monumento Frei Bruno; 

- Visita e visualização no Centro de  Observação Espacial; 

- Visitação á Escola de Samba 
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    Treze Tílias 
Deixe a cultura 

austríaca 

 encantar você 

Fundada em 1933 por imigrantes vindos 

do estado do Tirol, na Áustria, é a maior colônia austríaca do 

Brasil. Sua arquitetura típica alpina, cultura, tradições, 
gastronomia e trajes típicos são preservados até hoje.   

Esculturas em madeira 
pelo costume ser ainda tão explorado 
pelos descendentes.11 

TREZE TILIAS – O Tirol Brasileiro 

- City tour pela cidade, visitando principais pontos turísticos, 

casa de escultores e demais atrações; 

- Visitação com almoço no Parque Lindendorf e Mini Cidade 

com apresentação típica;  
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    Tangará  e  
Pinheiro Preto 

Deguste os melhores 

vinhos da região 

Localizada à beira do Rio do Peixe, 

a região é a principal produtora 

catarinense de uvas. Visitas aos 

pomares e às vinícolas artesanais 

permitem contato com o estilo de 
vida nas pequenas propriedades.  

Terra dos bons vinhos 

- Visitação com degustação na Vinícola da Serra em 

Pinheiro Preto; 

- Visitação show de canções italianas na Vinícola Monte 

Carvalho em Tangará 
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    Piratuba 
Divirta-se e  

relaxe nesse recanto de 

águas termais 

Piratuba surgiu para o turismo em 1964, 

quando a Petrobrás perfurou um poço 

com mais de 2.000 metros atingindo o 

Aquífero Guarani e encontrando águas 

sulfurosas na superfície. 

A partir disso, instalou-se ali o Parque 

Termal e uma grande rede hoteleira. 

Bem Estar 

- Passeio de Maria Fumaça;  

- Visitação ao parque termal,  complexo de águas 

termais sulfurosas (excelentes terapêuticas), de piscinas, 

duchas e banheiras; banho de argila com água termal 

(opcional 
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    Aproveite e seja bem vindo! 


