
 

 

     

   
 

 BETO CARRERO WORLD, BLUMENAU, POMERODE 

NOVA TRENTO e Compras em BRUSQUE 

 

Período: 18 à 21.04.20 - 04 Dias e 03 Noites 

 

A – DESCRIÇÃO DOS DESTINOS:   

 

01 – BETO CARRERO WORLD SC - Não existe no Brasil um 
exemplo melhor para ilustrar a máxima “Não sabendo que era 
impossível, ele foi lá e fez” do que a história de João Batista Sérgio 
Murad, o nosso Beto Carrero. 
Menino pobre, nascido no interior do estado de São Paulo, o 
menino João Batista sonhava em ser o Zorro brasileiro e trabalhar 
em um parque de diversões. Mal sabia ele que seus humildes 
sonhos se transformariam com os anos, e que ele construiria um 
dos maiores parques multitemáticos do mundo! 
Foi músico sertanejo, apresentador em shows de rádio, vendedor 
de anúncios. Construiu com seu empreendedorismo e incansável 
força de vontade uma agência de propaganda que chegou a ser uma das 20 maiores do Brasil. 
Foi nessa aventura pelo mercado publicitário e editorial que nasceu o personagem Beto Carrero, uma homenagem 
ao pai conhecido como Alexandre Carrero, dono de um carro de boi na sua cidade natal. 
E é com essa alma de sonhador que Beto Carrero se transformou no herói que milhares de crianças querem ser. 
Após uma visita ao parque da Disney nos Estados Unidos, o sonhador Beto Carrero resolveu transformar o sonho 
em realidade e construir com seus próprios recursos o maior e mais incrível parque multitemático da América latina. 
Vendeu tudo que tinha e adquiriu uma área no município de Penha, situado num belo trecho do litoral catarinense. 
Hoje, chamar de parque de diversões o Beto Carrero World é limitar a grandiosidade do empreendimento. E para 
conferir de perto toda essa bela história de lutas e conquistas, nada melhor que conferir pessoalmente a 
grandiosidade do parque e das atrações oferecidas. 
 

02 – NOVA TRENTO SC - A história do município de Nova Trento 
inicia muito tempo antes da chegada dos primeiros imigrantes 
trentino-italianos, provenientes da região norte da Itália, a partir 
de 1875. No período de 1834 e 1838, esta região do Vale do Rio 
Tijucas havia sido ocupada por norte-americanos, com a intenção 
de explorar a madeira abundante do local. Uma serraria foi 
montada próximo ao atual centro da cidade, aproveitando-se a 
correnteza do Ribeirão Alferes, Braço do Rio Tijucas-Grande. 
Christóvão Bonsfield, negociante estabelecido em Nossa Senhora 
do Desterro, foi o grande propulsor do negócio. Porém, anos 
depois, foi abandonado, devido às dificuldades encontradas. Suas 
propriedades passaram depois a Pedro Kohn, que na formação da colônia Nova Trento foram vendidas ao Governo 
Provincial. 
Anos mais tarde, a partir de 1875, começam a chegar os primeiros grupos de imigrantes trentino-italianos. Eles 
deixaram para trás um período de crise, fome, miséria e desesperança, na qual a Europa passava. O momento 
coincidiu com a vontade governamental brasileira de povoar as terras localizadas ao sul. Aliciados pelas companhias 
de imigração, os imigrantes aportaram no Brasil com a promessa de encontrar uma terra “onde se plantando tudo 
dá”, rios e riachos em abundância, moradia e trabalho remunerado. 

 

 



 

 

 

03 – BLUMENAU SC -  Com 310 mil habitantes, Blumenau é a 
terceira cidade mais populosa do Estado de Santa Catarina. É 
considerada um pólo industrial, tecnológico e universitário, com 
destaque nacional em diversos setores da economia, 
sobressaindo-se na área de informática e particularmente na 
indústria têxtil - com empresas de porte nacional e internacional 
como a Companhia Hering, a Dudalina, a Karsten, a Teka e ainda a 
Haco Etiquetas, que ostenta o título de maior produtor mundial de 
etiquetas. 
Colonizada por imigrantes europeus, especialmente a alemã, que 
trouxeram consigo os hábitos, a cultura e a tradição arquitetônica 
com a técnica da construção enxaimel, muito presente no centro e área rural. 
Blumenau é muito conhecida, também, por sediar a Oktoberfest, considerada a segunda maior festa da cerveja do 
mundo (só perde para a de Munique, na Alemanha). A Oktoberfest, cujo significado é festa de outubro, foi criada 
em 1984 para aumentar o ânimo da população que havia acabado de passar pelas maiores enchentes da história 
de Blumenau (1983/1984). 
 

04 – POMERODE SC - Com uma população de aproximadamente 
30 mil habitantes e a 30 km de distância de Blumenau, Pomerode 
é nacionalmente conhecida como "A cidade mais alemã do Brasil". 
Constam nos registros que os imigrantes alemães 
da Pomerânia estabeleceram-se na região entre 1860–1880. A 
língua original desses imigrantes era o baixo-alemão, um conjunto 
de dialetos regionais falados no norte da Alemanha. Atualmente, 
o alemão falado em Pomerode é muito próximo do alemão-padrão 
coloquial, mas com incorporações lexicais do português e as 
consequentes adaptações ao sistema morfológico e fonológico do 
alemão. 
Em apenas em três estados brasileiros os pomeranos formaram comunidades autônomas que contribuíram para a 
manutenção dos seus costumes: em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, São Lourenço do Sul, no Rio Grande 
do Sul, e em Pomerode, SC. 
Assim como em Blumenau, os imigrantes que colonizaram Pomerode também trouxeram a técnica da construção 
enxaimel, muito bem preservadas, tornando-se um dos principais itens do sucesso de visitação turística no 
município. Já os costumes e a tradição são garantidos pela presença de seis grupos folclóricos, que resgatam a 
cultura e mantém viva as danças típicas dos antepassados.  Além da coreografia e a beleza dos trajes dos grupos, a 
cultura é vivenciada por meio dos 16 Clubes de Caça e Tiro, que preservam as tradições por meio das festas de Rei 
e Rainha das Sociedades, como nas demais comemorações. 
 

05 – BRUSQUE SC - De colonização polonesa, italiana e 
predominantemente alemã, Brusque é mais uma das cidades que 
compõem o Vale Europeu de Santa Catarina. Brusque é conhecida 
como "Berço da Fiação Catarinense" e "Cidade dos Tecidos" pois 
foi na cidade que se iniciou um dos maiores polos têxteis de Santa 
Catarina e do Brasil, possuindo inúmeras indústrias, grandes lojas 
e vários shopping centers com movimentado comércio. Você 
encontra confecções, cama, mesa e banho, malhas, tecidos, 
lingeries e tudo o que está na moda por preços considerados os 
menores do país. Tudo isso atrai milhares de turistas e 
compradores do Brasil inteiro e países do Mercosul. 
Foi em Brusque, também, que se originaram as primeiras 
geladeiras da marca Consul, em 1945. O incentivo do cônsul Carlos Renaux, que fomentou uma pequena oficina 
para protótipos e testes, propiciou a criação de uma das maiores indústrias de refrigeração do Brasil. Poucos anos 
depois, em 1950, a fábrica Consul se estabeleceu definitivamente em Joinville, no norte catarinense.  
 

B - ROTEIRO: 

1º Dia – 18.04.20 – Sábado: VENÂNCIO AIRES RS / NOVA TRENTO SC / ITAJAÍ SC (710 Km) 
Apresentação e local a ser informado (madrugada), para o início da viagem com destino ao pequeno município de 
Nova Trento, distante 30 Km da Rodovia BR 101, (Tijucas). De colonização italiana, Nova Trento é referência em 
Turismo Religioso e é o único município no Brasil a possuir dois santuários reconhecidos pela Igreja Católica: Santa 
Paulina, conhecido mundialmente, e Nossa Senhora do Bom Socorro, localizado a 525 metros de altitude em área  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pomer%C3%A2nia
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de preservação e rara beleza natural. Após visita a Nova Trento, seguiremos viagem até Itajaí, onde pernoitaremos 
no Hotel 10. Noite livre.  
 

2º Dia – 19.04.20 – Domingo - ITAJAÍ / BLUMENAU (60 km) / POMERODE (35 Km) / BRUSKE (70 Km / ITAJAÍ (35 
Km) = Total da Rota 200 Km 
Após o café da manhã, início viagem à passeio em Blumenau e Pomerode e compras em Brusque, com Guia local. 
Em Blumenau, sob a orientação do guia local, conheceremos os principais pontos turísticos, entre eles o parque 
Vila Germânica, onde acontece a Oktoberfest, a Prefeitura Municipal, o Museu da Cerveja, Fábrica de Cristais, 
Museu e Lojas Hering, com opção de compras. Almoço festivo na Churrascaria Ataliba, incluso no pacote. 
Em Pomerode, o city tour também será realizado sob a orientação de um guia local. Na chegada da cidade, uma 
parada no Portal Turístico Sul. Já na saída Norte da cidade, conheceremos o Portal Wolgan Weege, uma réplica em 
tamanho natural do Portal de Stettin, cidade que foi capital da Pomerânia (hoje anexada à Polônia), o Centro 
Histórico (no centro), museus e ainda visita a fábrica e loja das porcelanas Schmidt, com opção de compras. Logo 
após, retorno ao hotel, com parada para compras em Brusque. Noite livre. 

 

3º Dia – 20.04.20 – Segunda Feira: PARQUE TEMÁTICO BETO CARRERO WORLD (25 Km – 50 Km ida e volta) 
Após o café da manhã, deslocamento até o Parque Beto Carrero World, com uma diversidade de atrações que 
surpreende e emociona visitantes de todas as idades. Magníficos espetáculos de padrão internacional, com artistas 
de todas as partes do mundo e mais de 700 animais compõem o belíssimo zoológico, sem falar na variedade de 
brinquedos que fazem a festa de crianças de 0 a 100 anos. 
Saída do parque após o às 19 horas, após o show O Sonho de Cowboy,  com destino ao Hotel 10. Noite livre. 
 

4º Dia – 21.04.20 – Terça Feira – ITAJAÍ SC / BRUSQUE SC / VENÂNCIO AIRES RS (690 Km). 
Após o café da manhã, desocupação dos apartamentos e início da viagem de retorno, com city tour e compras em 
Brusque (35 Km). Após as compras, início da viagem de retorno com previsão de chegada em Venâncio Aires à 
tardinha. Fim dos nossos serviços e até a próxima viagem. 

 

C - O PACOTE INCLUI: 

 Transporte em ônibus categoria turismo, equipado com monitores de TV, CD e ar condicionado; 

 03 diárias com café da manhã, no Hotel 10, em Itajaí SC; 

 City tour com visita ao Santuário Santa Paulina, em Nova Trento SC; 

 Um dia no Parque Beto Carrero World SC, sem ingresso; 

 City tour em Blumenau SC, com guia local; 

 Almoço de confraternização em local a ser definido; 

 City tour em Pomerode SC, com guia local; 

 City tour com compras em Brusque SC;  

 Seguro de Assistência de Viagem;  

 Acompanhante da agência, casal Elói e Selmira Klamt; e 

 Serviço de bordo. 
 

D – NÃO ESTÁ INCLUSO NO PACOTE: 

 Ingresso um dia no Parque Beto Carrero World (ingressos diferenciados para crianças e melhor idade); e 

 Outras despesas pessoais aqui não mencionadas como inclusas no pacote. 
 

E - VALOR POR PESSOA: 

Valor à Vista: R$ 950,00  
Em 1 + 1 x R$ 480,00 = R$ 960,00 - sujeito à disponibilidade de lugar; 
Em 1 + 2 x R$ 330,00 = R$ 990,00 - sujeito à disponibilidade de lugar; e 
Em 1 + 3 x R$ 250,00 = R$ 1.000,00 - sujeito à disponibilidade de lugar. 
 

Obs.: Financiamento com cheques pré datados ou boleto bancário. 
 

F - OBSERVÇÕES: 

 Necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento original; 

 Vestir roupas e calçados confortáveis;  

 Para o conforto da viagem, não esquecer de levar travesseiro e manta (ar condicionado); 

 O serviço de bordo consiste em servir lanche, água, refrigerante e erva mate; 

 Para um melhor aproveitamento da viagem o roteiro poderá sofrer alterações. 
 

Venâncio Aires, RS, 27 de novembro de 2020. 
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 E-mail: venatur@venatur.com.br – Site: www.venatur.com.br 
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