
 
 

 

SUL DO BRASIL 

 

Dia 1 - Curitiba 

 

 

Chegada à Curitiba pela manhã. Traslado para o hotel escolhido. 

A tarde, conheça a capital do Paraná durante um passeio pelos seus 

principais pontos turísticos: Jardim Botânico, Museu Oscar Niemeyer, 

Bosque João Paulo II, Ópera de Arame, Parque Tanguá e Centro Histórico 

com a catedral, o Paço da Liberdade e o Largo da Ordem.  

Noite livre em Curitiba. O guia sugerirá lugares agradáveis para jantar. 
 

Dia 2 - Trem pela Serra do Mar 

 

Hoje será um dia memorável. Conheça um dos trechos ferroviários mais 

bonitos do mundo. A ferrovia que liga Curitiba ao litoral passa pelo maior 

trecho presevado de Mata Atlântica do Brasil. Aprecie pela manhã as 



 
 

paisagens da Serra do Mar na ferrovia que recentemente completou 130 

anos de história.  

Conheça também Morretes e Antonina, duas belas cidadezinhas da 

planície costeira com seus casarios históricos e gastronomia típica. 

Almoço em um restaurante local para apreciar o “barreado”, famoso 

cozido de carne da região, além de peixe e camarão. 

Retorno para Curitiba pela Estrada da Graciosa se as condições climáticas 

permitirem. 

Noite livre em Curitiba. 

 

Dia 3 - Joinville, Baía de Babitonga e São Francisco do Sul 

 
 

Deixe o Paraná para continuar a viagem para Santa Catarina. Descida da 

Serra em direção à Joinville, a maior cidade de Santa Catarina e 

importante pólo industrial, fundado por alemães e suíços.  

Passeio no Barco Príncipe pela belíssima Baía de Babitonga. O litoral de 

Santa Catarina é famoso por suas belezas naturais – deixe se 

surpreender. Almoço a bordo e a tarde, tempo para conhecer São 

Francisco do Sul, uma das primeiras vilas fundadas no Brasil. 

Conheça o Museu do Mar, que tem exemplos de embarcações encontradas 

no país inteiro. Retorno para Joinville. 

Noite livre em Joinville. 

 

Dia 4 - A Alemanha no Brasil: Blumenau e Pomerode 

O Estado de Santa Catarina teve uma importante imigração alemã e 

hoje conhecerá Blumenau, onde acontece a maior Oktoberfest fora da 

 



 
 

 

 

Alemanha todos os anos e a pitoresca Pomerode, onde 80% da 

população tem origem alemã e o idioma é falado até hoje.  Noite livre 

em Joinville. 

 

Dia 5 - Balneário Camboriú 

Dia para conhecer o famoso Balneário Camboriú, o mais movimentado do 

Sul do Brasil.  

Visita ao Parque Unipraias e ao Cristo, de onde há uma bela vista da 

região. 

Ao final do dia, saída para Florianópolis.Pernoite em Florianópolis. 

 

Dia 6 - Florianópolis 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conheça hoje a parte histórica de Florianópolis, suas lendas e também a 

produção de ostras, que abastece os melhores restaurantes do país. 

Pernoite em Florianópolis. 

 

Dia 7 - Florianópolis  

Traslado ao aeroporto e término ou continuação da viagem.  

(possibilidade de estender a estadia em Florianópolis em algum hotel de 

praia) 

 

 

 

FIM DO CIRCUITO 


