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Joinville

Cidade de Experiência
Este Guia foi elaborado com dicas de lugares, passeios
e atrações sugeridas por joinvilenses apaixonados pela
Cidade e pela Região, com apoio do Projeto Destinos
Turísticos Inteligentes, uma iniciativa do SEBRAE Santa
Catarina em parceria com Joinville e Região
Convention & Visitors Bureau.
Selecionamos diversas opções para que você possa
aproveitar vários dias na cidade e nos arredores, com o
intuito de ajudá-lo a organizar sua viagem e roteiros,
mas nosso propósito maior é que você possa planejar
seus dias aqui com tranquilidade e segurança, por isso
acesse também nosso site e redes sociais.
Joinville te espera de braços abertos!

MOBILIDADE

Foto: GoMoov

GoMoov
Que tal conhecer Joinville de bike?
Com a GoMoov você poderá fazer um passeio especial
usando bicicletas elétricas ou patinetes. Os veículos estão
disponíveis em vários pontos da cidade, como shoppings,
hotéis e restaurantes. É fácil, prático e sustentável!
Conﬁra os locais onde você poderá retirar e devolver o
equipamento no aplicativo GoMoov, monte seu roteiro e
aproveite o melhor de nossa cidade!
Contato: 0800 900 432 | (47) 99132-0647
@go.moov
gomoov.app

Devido à pandemia de COVID-19 os estabelecimentos indicados no
Guia podem sofrer alterações de funcionamento e horários, por isso,
consulte previamente a disponibilidade de atendimento.
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MANHÃ
Que tal começar o seu dia saboreando um bom café da
manhã numa das confeitarias ou padarias de Joinville?
Aqui temos o costume dos cafés com pães, bolos, e o
tradicional chineque – um pãozinho doce típico da cidade.
Depois do café, nossa sugestão é um roteiro fotográﬁco
por alguns dos principais e mais bonitos pontos turísticos
de Joinville.
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MANHÃ
Moinho e Pórtico da Rua XV
Eles são cartões-postais da Cidade, e parada obrigatória
para fotos! O Pórtico e o Moinho da Rua XV são símbolos
de Joinville e não podem ﬁcar fora do seu roteiro.

Expoville

Rua das Palmeiras
Este tradicional cartão-postal de Joinville que não pode
ﬁcar fora do seu roteiro. Com dezenas de palmeiras
imperiais plantadas desde 1873 e canteiros ﬂoridos,
a Rua das Palmeiras emoldura a paisagem que convida
para belas fotos em pleno centro da cidade.

Depois de visitar o Moinho e o Pórtico da Rua XV vá até
o Centro Turístico e Comercial Expoville.
O lugar é parada para compras de chocolates artesanais,
cervejas e vinhos, vestuário e acessórios, presentes
e lembranças da cidade.
Endereço: Rua XV de Novembro, 4315 – Glória
Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 9h às 18h.

Parque Zoobotânico e Mirante
Em pleno centro de Joinville você poderá curtir o Parque
Zoobotânico – um oásis natural com árvores nativas da
Mata Atlântica, lagos e animais, e também apreciar
a paisagem incrível do Morro da Boa Vista com uma
caminhada até o Mirante para contemplar a Cidade
e avistar a Baía da Babitonga.
Horário de funcionamento: Terça a domingo das 9h às 17h.
Mirante aberto diariamente.

Foto: Rodrigo Horn Schneider
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Combray Gastronomia
Oferece um variado cardápio de pratos elaborados com
ingredientes de alta qualidade e muito sabor.
Endereço: Rua Gothard Kaesemodel, 254 – Anita Garibaldi
Contato: (47) 3031-4113 | 99979-1341
Horário de funcionamento: Diariamente para almoço no
Parque Hansen
@combraygastronomia
combray.com.br

Casa do Capitão – Gastronomia e Eventos
Amplo ambiente com belíssima vista da natureza, ao lado
da praça das orquídeas, com estacionamento seguro e
próprio. Espaço interno climatizado com grande variedade
de pratos.
Endereço: Rua Saguaçu, 212 – Saguaçu
Contato: (47) 3029-0700 | 99107-5961
Horário de funcionamento: Diariamente para almoço
@casadocapitaojoinville
Foto: Joinville Iate Clube

Foto: Combray Gastronomia
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Instituto Internacional Juarez Machado
O artista Juarez Machado nasceu em Joinville em 1941. Estudou em
Curitiba, e em 1965 se mudou para o Rio de Janeiro, diversiﬁcando as
atividades artísticas e participando ativamente dos primeiros
movimentos culturais do país. Nos anos 80 foi morar em Paris, onde está
o seu principal atelier. Pintor, desenhista, cartunista, cenógrafo e ator,
sua trajetória é construída por traços únicos e cores inconfundíveis,
sendo reconhecido como um dos mais importantes artistas brasileiros.

Foto: Juliano Cruz

Em 2014, cumpriu a promessa feita na infância – de que um dia voltaria
à cidade natal para criar um espaço onde todas as pessoas pudessem
livremente conhecer e apreciar as artes. Inaugurou o Instituto na antiga
casa da família – um lugar que conta sua memória artística e promove
diferentes exposições de arte com artistas nacionais e estrangeiros.
Faça uma visita, curta o ambiente e aprecie as obras distribuídas pelos
espaços expositivos e jardim. O local também possui uma pequena loja
de souvenir.
Endereço: Rua Lages, 994 – América
Contato: (47) 3033-3036
Horário de funcionamento: Terça a sábado das 09h às 18h
@institutojuarezmachado
institutojuarezmachado.com.br
Foto: Juliano Cruz
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Musicarium – Academia Filarmônica
Brasileira
O Musicarium é um centro de formação de orquestras,
com o propósito de desenvolver jovens talentos,
investindo em uma educação humanista e cultura musical
de excelência. São mais de 180 alunos bolsistas, a maioria
proveniente da rede pública de ensino, que recebem no
Musicarium a melhor formação musical para se tornarem
músicos de alta performance e cidadãos de referência
aptos a contribuir com a transformação sociocultural do
país, além de integrar os grupos de câmera da instituição,
a atual Orquestra Infantojuvenil e futuramente a
Orquestra Jovem e a Filarmônica Proﬁssional.
Foto: Musicarium

No Musicarium, você poderá ter uma vivência em
orquestra, fazer uma visitação guiada e mergulhar no
universo da música orquestral. Agende sua visita.
Endereço: Rua Gothard Kaesemodel, 961 – Anita Garibaldi
Contato: (47) 3121-6724 | (41) 99957-8756
Horário de funcionamento: Terça a sexta das 09h às 21h
e sábado das 8h às 15h
@musicariumoﬁcial
musicarium.org.br
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Offenen Tur – Visita à Fábrica Rhein Bier
A cervejaria segue os padrões da Alemanha, buscando
apresentar os mais antigos estilos utilizando 100% dos
insumos importados de onde tudo começou na história
da verdadeira cerveja (chopp no Brasil).
Endereço: Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 85 – Santa Catarina
Contato: (47) 99950-0406
Horário de funcionamento: Visitas segundas, quartas
e sextas das 09h às 17h e sábados das 09h às 16h
@cervejariarhein
rheinbier.com.br

Foto: Rhein Bier
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Rheinkeller Restaurante e Choperia
Que tal encerrar o dia de passeios num happy hour com
chopp artesanal e saborear pratos da cozinha alemã?
Se você gostou da ideia, seu destino é o Rheinkeller
Restaurante e Choperia, o mais germânico da região.
O destaque é para o chopp artesanal da Rhein Bier, próprio
da casa, harmonizando com um cardápio típico alemão.
Endereço: Rua Max Colin, 1483 - América
Anexo à Sociedade Cultural Lírica.
Contato: (47) 99978-9968
Horário de funcionamento: Quarta, quinta e sexta das
18h à meia-noite e sábado das 11h à meia-noite.
@restaurante_rheinkeller
rheinkeller.com
Foto: Rhein Bier
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Foto: Bolshoi

MANHÃ
Para começar seu segundo dia em Joinville, depois de um
delicioso café da manhã em nossos hotéis, sugerimos um
passeio histórico e cultural pelo Centro da cidade, ou uma
experiência imperdível de visitação na única ﬁlial do
famoso Teatro Bolshoi da Rússia.
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MANHÃ

Escola do Teatro Bolshoi no Brasil

Mercado Público Municipal de Joinville

A vida é melhor quando você dança!

O Mercado de Joinville é uma das referências culturais
e gastronômicos da cidade. Além da arquitetura em
estilo alemão, o lugar oferece diversos produtos da rica
zona rural, peixes e também artesanatos. Opções de
gastronomia compõe a experiência de visita ao
Mercado – com bares, restaurantes e cafeterias.
Endereço: Av. Dr. Paulo Medeiros, 395 – Centro
Horário de funcionamento: Segunda a sexta das
07h às 19h e sábado das 07h às 13h

Um passeio pelo universo da dança em uma das principais
referências mundiais de ballet clássico. O Teatro Bolshoi é
uma das principais companhias de balé e ópera do mundo.
É considerado patrimônio cultural da humanidade pela
ONU e UNESCO.
O Bolshoi, que em russo signiﬁca “grande”, foi fundado
em 1776. E no dia 20 de julho de 1999, na abertura do 17º
Festival de Dança de Joinville, Alla Mikhalchenko, primeira
bailarina do Teatro Bolshoi, assinou o protocolo de
intenções para instalação da ﬁlial em Joinville. Entre
os fatores decisivos para a escolha de Joinville estava
a profunda ligação da cidade com a dança, em função
de seu tradicional festival.
Endereço: Av. José Vieira, 315 – América
Contato: (47) 3422-4070
Horário de funcionamento: Visitas com agendamento prévio
@escola_bolshoi
escolabolshoi.com.br

Foto: Bolshoi
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Foto: Rodrigo Horn Schneider

Rua do Príncipe – Trilha do Patrimônio
Histórico
A dica da manhã é um passeio a pé para conhecer a história
de Joinville por meio da interpretação do seu patrimônio
arquitetônico na Rua do Príncipe, que mostra muito da
evolução da cidade ao longo de 1.200 metros de extensão
e inúmeros prédios antigos, de várias épocas e estilos, criando
o ambiente ideal para quem gosta de história, cultura e
arquitetura. Para isso, use seu celular para baixar o Guia
da Trilha do Patrimônio, disponível no link:
https://www.visitejoinville.com.br/trilha-do-patrimonio
A caminhada pode durar de uma a três horas, a depender do
seu interesse em aprofundar as informações sobre o roteiro.
Uma curiosidade sobre o nome da rua: é uma homenagem ao
Príncipe de Joinville – François Ferdinand Philippe Louis Marie
d'Orléans, dono de 25 léguas quadradas das quais doou 8 para
a colônia de nome Dona Francisca – irmã do Imperador D.
Pedro II, recebida como dote por ocasião do casamento com o
Príncipe em 1843.
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Stammhaus
Foto: Restaurante Glória

O cardápio é variado, e você poderá apreciar também
as cervejas especiais. Além disso, consulte a programação
no Instagram para conferir as apresentações musicais e
outras atrações.
Endereço: Rua Ricardo Stam Gomes, 395 – Box 18 –
Bucarein (Mercado Público)
Contato: (47) 3026-3898
Horário de funcionamento: Segunda das 08h às 16h,
terça a sexta das 08h às 23h | Sábado das 08h às 19h
e domingo da 17h às 22h
@stammhaus.cafe

Restaurante Glória
Restaurante tradicional em Joinville, há 29 anos
servindo uma saborosa comida caseira e delícias
da culinária alemã. Oferece estrutura para
realização de eventos.
Endereço: Rua XV de Novembro, 2250 – Glória.
Estacionamento Rua Marques de Olinda.
Contato: (47) 99638-2552
Horário de funcionamento: Diariamente das 11h às
14h30 | Quarta à sexta das 18h30 às 22h
@restaurante_gloria
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Foto: Juliano Cruz

Parque dos Hemerocallis
Você sabia que Joinville é conhecida como Cidade das
Flores e tem a maior Festa das Flores de Santa Catarina?
Então inclua no seu roteiro um passeio ao Parque dos
Hemerocallis e curta os belíssimos jardins cultivados com
muita dedicação e carinho pela família Bergemann.
Endereço: Rua Tenente Antônio João, 4257 – Jardim Soﬁa
Contato: (47) 3473-0628 | 99773-0082
Horário de funcionamento: Terça a sexta das 7h30 às 17h
e sábado das 09h às 17h
@agricoladailha
hemerocallis.com.br
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Zeit Cervejaria
Aos apreciadores de cervejas especiais a dica para o
ﬁnal da tarde do segundo dia em Joinville é um happy
hour na Zeit Cervejaria, que signiﬁca tempo em alemão.
Pode ser o tempo que leva para fazer uma cerveja, sem
pressa, com muito cuidado e dedicação ou pode ser
o tempo de sorrir e brindar com os amigos. Seu símbolo,
o galo, é quem anuncia a renovação do tempo, cada
novo dia que nasce e com ele o prazer de degustar
uma cerveja especial.
Endereço: Av. Edgar Nelson Meister, 282 –
Zona Industrial Norte
Contato: (47) 3023-0800
Horário de funcionamento: Segunda a sexta
das 9h às 17h30 e sábado das 11h às 17h
@zeitcervejaria
zeitcervejaria.com.br

Foto: Zeit Cervejaria
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Catarina Cozinha Regional
Uma viagem pelas regiões de Santa Catarina interpretada
em sua rica história, cultura e variedade de ingredientes
como motivação para os menus do restaurante
especializado em cozinha regional.
Endereço: Rua XV de Novembro, 967 – América
Contato: (47) 3086-0020 | 99972-5636
Horário de funcionamento:
Almoço: de segunda a sexta das 11h30 às 14h e sábados das
11h30 às 15h
Jantar: de terça a sábado das 19h às 23h
@catarinacozinha
catarinacozinha.com.br

Foto: Catarina Cozinha Regional
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Foto: Juliano Cruz

Foto: Parque Caminhos das Águas

MANHÃ
Um passeio pela nossa Joinville rural.
Uma grande cidade cercada por belíssima zona rural –
assim é Joinville, que mesmo cosmopolita e moderna,
preserva costumes, tradições e o jeito simples e
acolhedor das famílias de descendentes de imigrantes
que permaneceram no campo.
Programe sua visita a uma ou mais propriedades rurais
de Joinville e encante-se pelo nosso interior!
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Sítio Canto dos Pássaros

Parque Caminho das Águas

A propriedade realiza feirinha com produtos coloniais
aos domingos e feriados, e diversas atividades aos
visitantes como trilhas ecológicas, vivência com animais,
passeio de trator e espaços lúdicos para curtir a vida
rural. Também possui galpão para eventos. Durante a
semana recebe escolas com agendamento para o
turismo pedagógico.
Endereço: Estrada Comprida, S/N – Vila Nova
Contato: (47) 99181-4544
Horário de funcionamento: Domingo das 08h às 16h
Demais dias com agendamentos para grupos
@cantodospassaros_sitio

Espaço de lazer e recreação em meio à natureza exuberante
do Piraí. O local tem piscinas naturais, quiosques com
churrasqueira, área de camping, playground, jardim sensorial,
trilhas na mata, animais, área de piquenique e passeio
de caiaque e pedalinho. Possuem alimentação no local
com opções de porções, salgados e bebidas.
Endereço: Estrada do Piraí – Poste 127 – Vila Nova
Contato: (47) 99166-5200
Horário de funcionamento: Sábado, domingo e feriado das 10h
às 17h (abril a outubro) e das 9h às 18h (novembro a março)
@parquecaminhodasaguas
caminhodasaguas.com.br

Foto: Sítio Canto dos Pássaros

Foto: Parque Caminhos das Águas
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GutBrau

Rancho Alegre

A cervejaria oferece ao público elementos para,
a partir da convivência com os recursos naturais e
a contemplação das belezas vivas, despertar nas pessoas
a consciência para a importância da preservação da
natureza. Mas, mais que uma iniciativa ecológica, a
proposta é para você aproveitar o dia com seus ﬁlhos,
pets, familiares e amigos no mesmo local.
Endereço: Estrada Motucas, 3122 – Vila Nova
Contato: (47) 99101-6874
Horário de funcionamento: Sábado, domingo e feriado
das 10h às 18h
@gutbraucervejaria
gutbrau.com.br

A propriedade oferece muitas atividades e experiências
aos visitantes, como passeios a cavalo e de pônei, visita
guiada, piquenique no jardim e pomar, e lugares para
divertir as crianças como a casa na árvore, cama elástica,
parquinho e muita natureza, além disso oferece opções
de café, doces e salgados. As famílias podem visitar,
interagir e alimentar os diversos animais do sítio.
Endereço: Estrada Piraí, 2551 – Vila Nova
Contato: (47) 99974-0747 | (47) 99975-1613
Horário de funcionamento:
Quinta a domingo e feriados das 14h às 17h
Passeios pedagógicos somente com reserva antecipada
@ranchoalegre.tur
ranchoalegretur.com.br

Foto: GutBrau

Foto: Rancho Alegre
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Foto: Palmitaria Armazém Brasil

Palmitaria Armazém Brasil
Especialistas em palmitos, também oferecem produtos
diferenciados como conservas, doces, cachaças
artesanais, mel puro, mel no favo, tudo criteriosamente
selecionado, oferecendo o que há de melhor do campo
para a mesa. O atendimento é personalizado, com fácil
acesso e em meio à natureza exuberante, entre jardins
de palmeiras, lago de peixes, bosque e espaço kids.
Endereço: Servidão Reynoldo Augusto Germano Hass, 08
– Pirabeiraba
Contato: (47) 3453-1522 | 99937-7106
Horário de funcionamento: Diariamente das 09h às 18h
das 10h às 18h
@palmitariaearmazembrasil
palmitariaearmazembrasil.com.br
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Foto: Estrada Bonita

ESTRADA BONITA
Em apenas 5 km de estrada você vai encontrar
pequenas propriedades rurais, natureza e gastronomia
para completar seu roteiro rural em Joinville.
Conﬁra mais informações em
www.turismoruraljoinville.com.br
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Para encerrar seu dia com chave de ouro nossa dica para
o jantar é a cozinha oriental – duas das melhores casas de
cozinha japonesa de toda a região estão em Joinville, com
um variado cardápio e muitos ingredientes frescos que
vão aguçar seu paladar.

Nhac Temaki
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 1174 – Atiradores
Contato: (47) 98861-4777
Horário de funcionamento: Terça a domingo das
18h às 23h30
@nhactemaki
nhactemaki.com.br

Foto: Nhac Temaki

Niu Sushi Restaurante
Endereço: Rua Max Colin, 1589 – América
Contato: (47) 3034-0983 (Reservas)
(47) 3029-0506 | (47) 3029-0909 (Delivery)
Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 18h às
23h30 e sábado das 11h30 às 15h e das 18h às 23h30
@niusushioﬁcial
niusushi.com.br

Foto: Niu Sushi
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Foto: Juliano Cruz

MANHÃ

Foto: Juliano Cruz

Ilha dos Espinheiros e Baía da Babitonga
Na Ilha dos Espinheiros você poderá apreciar a paisagem
da Baía da Babitonga, e experimentar os pratos da
culinária de frutos do mar da região.
A Baía da Babitonga está situada na foz do Rio Palmital,
entre as cidades de Joinville, Itapoá e São Francisco do
Sul, é um verdadeiro refúgio de aves, peixes e golﬁnhos,
abriga, ainda, importantes remanescentes de Mata
Atlântica e manguezais catarinenses. Formada por um
conjunto de 24 ilhas.
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Restaurante e Petisqueira do Paulinho
Tradicional no Espinheiros, fundado em 1994,
por Paulo Muller, o Restaurante do Paulinho está
localizado próximo à Baía da Babitonga. Oferece
ambiente aconchegante com cardápio diversiﬁcado e
destaque para o tradicional rodízio de frutos do mar.
Possui carta de drinks, vinhos e cervejas especiais.
Endereço: Rua Prefeito Baltazar Buschle, 3623 –
Espinheiros
Contato: (47) 3434-1012
Horário de funcionamento:
Terça a sexta, das 11h15 às 14h e das 18h às 23h
Sábado das 11h15 às 15h e das 18h às 23h
e domingo das 11h15 às 15h
@restaurantedopaulinhojlle

Foto: Restaurante e Petisqueira do Paulinho
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Foto: Juliano Cruz

TARDE
Nossa cidade é cultural, por isso selecionamos
alguns museus como sugestão para sua tarde
em Joinville.
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Museu dos Bombeiros
Você não pode deixar de visitar o Museu do Bombeiro em
Joinville. O museu em si é simples, entretanto, muito educativo.
A parte mais legal é que eles mostram os tipos de carros,
roupas e equipamentos que os bombeiros usam e é sempre
um membro da corporação que serve de guia nesta aventura.
Endereço: Rua Jaguaruna, 13 – Centro
Contato: (47) 3431-1133
Horário de funcionamento: Diariamente das 8h às 18h

Memorial da Bicicleta

Foto: Patrícia Philipps

É o único do gênero na América do Sul conta um pouco da
história desse meio de transporte e de como as bicicletas
se tornaram um símbolo da cidade. O público vai poder
conferir cerca de 50 modelos de bicicletas, das antigas às
mais recentes, de países como Inglaterra, Suécia, Alemanha
e Índia, além de apreciar o meio de transporte enquanto
obra de arte.
Endereço: Rua Leite Ribeiro – Anita Garibaldi
Estação Ferroviária de Joinville
Contato: (47) 3455-0372
Horário de funcionamento: Terça a domingo das 10h às 16h
31
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Museu da Dança
O espaço possui 10 salas inteiramente voltadas a
elementos ligados à dança, como ﬁgurinos clássicos de
apresentações consagradas, representações dos
cenários da dança e sua evolução, dança e tecnologia
além de uma sala em homenagem ao Festival de Dança
de Joinville, o maior do mundo. O acervo do Museu da
Dança possui peças de diversas regiões do Brasil e
exterior, e contou com doações de artistas e instituições
consagradas como Cia de Dança Deborah Colker,
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e a bailarina Cecília
Kerche, que enviaram ﬁgurinos, registros e outros
elementos que compõem as exposições do local.
O Museu da Dança também conta com espaços
interativos, além de um café e uma loja com produtos
exclusivos.
Endereço: Rua Vargeão, 79 – América
Horário de funcionamento: Terça a domingo e feriados
das 14h às 19h
@museudadancajoinville

Foto: Museu da Dança
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Foto: Lait De Riz Bistrô

Lait De Riz Bistrô
Um charmoso bistrô que serve pratos da culinária
contemporânea, especializado em alimentação para
pessoas com alergia e intolerância ao glúten e ao leite,
e que oferece opções vegetarianas e veganas.
Endereço: Rua Otto Boehm, 932 – Glória
Contato: (47) 3801-1077
Horário de funcionamento: Terça e quarta das 11h às 18h,
quinta e sexta das 12h às 20h e sábado das 12h às 18h
(sujeito a alteração, consultar as redes sociais)
@laitderizbistro
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Fique em Joinville mais dias e conheça nossa
linda região. Preparamos algumas sugestões
para deixar seu roteiro ainda mais especial.
Foto: Samille Kestering

MANHÃ
Serra de Dona Francisca
A Estrada da Serra de Dona Francisca é um dos ícones da
Região Caminho dos Príncipes, pois liga Joinville a São Bento
do Sul e Mafra. Sua beleza cênica tem trechos de Mata
Atlântica, curvas sinuosas e cenários bucólicos. O nome da
região deve-se ao fato de que no Século XIX era conhecida
como Colônia Dona Francisca, em referência a Princesa
Carolina Francisca, irmã de Dom Pedro II. No seu passeio,
além de contemplar a paisagem, inclua uma parada para
saborear os tradicionais pastéis nos restaurantes e
lanchonetes que ﬁcam às margens da rodovia.

São Bento do Sul
Nossa sugestão em São Bento do Sul é um tour de compras
pelas lojas de fábrica, com destaque para as cerâmicas de
mesa da marca Oxford e os móveis, que são tradição da
cidade. Além disso, oferecem opções de lojas de cama e
banho, artesanato e presentes.
Mas a cidade tem outras opções de passeios e lugares
para visitar, por isso conﬁra informações no site
www.turismoemsaobento.sc.gov.br
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Rio Negrinho - Passeio de Maria Fumaça
A bordo do mais autêntico passeio de Maria Fumaça pela
Serra do Mar, você vai contemplar toda natureza primitiva
da mata atlântica, com a vista espetacular do Morro da
Igreja, passando por cinco túneis, pontes, viadutos e
acompanhando as corredeiras do Rio Hansa Humboldt.
Contato: (47) 99986-0060
Horário de funcionamento: Passeios mensais sempre aos
sábados e domingos
Comercialização dos passeios de segunda a sexta das 09h
às 12h30 e das 13h30 às 18h
abpfsul.com.br
Saiba mais em:
https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/o-que-fazer/item/trem
-da-serra-do-marsc
Outras dicas de lugares para visitar e passeios em Rio
Negrinho:
https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Foto: Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
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6°

d ia em J o i n v i l l e
O roteiro sugerido para o sexto dia em Joinville
e região é repleto de opções junto à natureza nas
cidades vizinhas de Jaraguá do Sul e Corupá.
São parques e cachoeiras que vão encantar você.

M A N H Ã - J A R A G U Á D O S U L – P A R Q U E S N AT U R A I S

Parque Malwee

Pico Malwee

O Parque é um oásis natural com 16 lagos, mais de 35 mil
árvores e muitas espécies de animais. Lugar ideal para
caminhar, relaxar, fazer piquenique, curtir a natureza e,
ainda, conhecer o rico acervo do Museu Wolfgang Weege.
Endereço: Rua Wolfgang Weege, 770
Horário de funcionamento:
Parque aberto todos os dias das 7h às 22h
Museu de terça a domingo das 10h às 12h e das 13h às 17h,
feriados das 13h às 17h
@parquemalweeoﬁcial

Um mirante com mais de 500 metros de altitude e visual
incrível. É o lugar perfeito para fazer belas fotos e sentir como
se estivesse ﬂutuando na imensidão, sobre uma estrutura
pendente com chão de vidro na ponta. Para chegar ao Pico
você poderá subir caminhando. São cerca de 3 km de subida
desde o início da rua de acesso, com duração estimada de
1h30. O acesso de carro é de 15 a 20 minutos por estrada de
chão com curvas que exigem atenção.
Como chegar: Estando na Barra, defronte à Malwee, tome o
sentido do bairro Rio da Luz. Passando da Igreja Luterana,
entre à direita na Rua 510. Seguindo em frente, entre à
esquerda e inicie a subida.
Horário de funcionamento: Aberto diariamente das 07h às 18h

Foto: Ricardo Amadio
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Corupá – Rota das Cachoeiras
Um passeio ecológico com percurso que leva em
média 4 horas para ser realizado com segurança. A
Rota das Cachoeiras é administrada pela Associação
de Preservação e Ecoturismo Rota das Cachoeiras, e
possui infraestrutura de estacionamento, banheiros
com chuveiro e churrasqueiras. O ingresso é adquirido
somente no trajeto para a Rota das Cachoeiras.
Consulte mais informações em
rotadascachoeirasdecorupa.com.br

Foto: Roberto Zeininger
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d ia em J o i n v i l l e
Perto de Joinville está a Cidade Histórica de
São Francisco do Sul. Cercada de mar e com
paisagens incríveis é o destino ideal para mais
um dia de viagem. Sugerimos alguns lugares
para visitar e fotografar no Centro Histórico,
com museus, igreja e mirante que não podem
ﬁcar fora da sua programação.
Foto: Juliano Cruz

MANHÃ - SÃO FRANCISCO DO SUL – TOUR PELA CIDADE HISTÓRICA

Museu Nacional do Mar

Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça

Reúne mais de 80 barcos brasileiros e 200 miniaturas de
embarcações de diferentes períodos da história. É uma
viagem pela trajetória da navegação e uma homenagem
à tradição naval brasileira.
Endereço: Rua Manuel Lourenço de Andrade, 133 – Centro
museunacionaldomar.com.br

Reconhecida pela sua tradição e trajetória de fé, a Igreja
Matriz Nossa Senhora da Graça é um dos cartões postais e
patrimônio histórico de São Francisco do Sul. A igreja, que é
a mais antiga de Santa Catarina e a quinta do país com seus
aspectos arquitetônicos conservados, foi construída em 1665,
no coração do Centro Histórico da cidade e também é
tombada pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional. Na sua visita, além de conhecer a Igreja,
aproveite para visitar o Museu Diocesano de Arte Sacra Padre
Antônio Nóbrega, que abriga mais de 800 peças em seu rico
acervo histórico.
Endereço: Praça Getúlio Vargas, 130 – Centro

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul
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TA R D E - S Ã O F R A N C I S C O D O S U L – T O U R P E L A C I D A D E H I S T Ó R I C A

Museu Histórico de São Francisco do Sul
O belo prédio do Século XIX, que já foi Cadeia Pública e
abrigou líderes revolucionários da Guerra do Contestado
possui acervo constituído de peças que contam a história
da cidade, ajudando a manter viva a cultura local.
Endereço: Rua Coronel Carvalho, 1 – Centro

Parque Ecológico Celso Amorim Salazar
Pessoa
Natureza preservada e três mirantes para contemplar a
bela paisagem de São Francisco do Sul, esses são alguns
destaques do Parque, que oferece também trilha de 500
metros para uma caminhada acessível e agradável.
Endereço: Rua Fernandes Dias – Centro

Mercado Público
Inaugurado em 20 de janeiro de 1900 junto à
paisagem da Baía Babitonga, foi o principal centro de
comercialização de produtos agrícolas e artesanais
de São Francisco do Sul. Hoje é sede de mercearia,
peixaria e loja de artesanatos, onde em dias especiais,
acontecem apresentações folclóricas, como boi de
mão e a dança do vilão.
Endereço: Rua Babitonga, 62 - Centro
Contato: (47) 3444-5257

Morro do Pão de Açúcar
Também conhecido como Morro da Cruz, é o ponto mais
alto da cidade com 150m de altura, e cuja cruz foi
instalada no lugar em 1947. A trilha leva ao topo do morro
de onde se tem vista única da cidade, um convite para
contemplar a paisagem a qualquer hora do dia.
Endereço: Rua Ver. Sálvio Amado de Oliveira –
Rocio Pequeno Rod. BR 280 – Km 1
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H A P P Y H O U R E J A N TA R

GutBrau Cervejaria – Expoville
Que tal encerrar o dia de passeios em um dos pontos mais
emblemáticos de Joinville? A GutBrau Cervejaria está
localizada no Moinho, bem em frente ao Pórtico da cidade.
Oferece ampla gastronomia com pratos executivos, cafeteria
e petiscos. São muitas opções de chopp de fabricação
própria. Ainda possui o espaço Biergarten ao ar livre, tirolesa
e pedalinho para as crianças e a Store GutBrau na casinha
enxaimel com produtos da marca e kits para presente.
Endereço: Rua XV de Novembro, 4315 – Glória
Contato: (47) 99978-9968
Horário de funcionamento: Terça a domingo das 11h às 22h
@gutbraucervejaria
gutbrau.com.br

Foto: GutBrau
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Foto: Unsplash

OPÇÕES DE
HOSPEDAGEM
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HOSPEDAGEM
Angler Hof Hotel

Dois H Hotel

O Angler Hof Hotel oferece tranquilidade, conforto e
praticidade ao situar-se a poucos minutos do centro de
Joinville. Dispomos de apartamentos climatizados, com
televisão, telefone e frigobar. Estacionamento seguro,
hospedagem mensal, um delicioso café da manhã e não
cobra taxa de serviço porque para nós você é mais que
um hóspede, é de casa!
Endereço: Rodovia SC 418, 16635 – Pirabeiraba
Contato: (47) 3424-1359 | (47) 99783-6848
hotelanglerhof.com.br

Uma alternativa ideal. Seja a trabalho ou a lazer, conte
conosco. Mais ﬂexibilidade, agilidade e segurança no
traslado. Localizado praticamente às margens da BR 101
(entrada Anita Garibaldi). Principal acesso às principais
cidades do estado de Santa Catarina, o Dois H Hotel
possui uma estrutura na medida certa para o conforto e
praticidade de quem visita.
Endereço: Rua Anita Garibaldi, 2131 – Anita Garibaldi
Contato: (47) 3439-3777 | (47) 99172-5399
doishhotel.com.br

Foto: Angler Hof Hotel

Foto: Dois H Hotel
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HOSPEDAGEM
Naalt Hotel

Le Village Flats e Hotel

Um hotel sustentável e com design descomplicado, onde
a tecnologia se mistura com o conforto e a funcionalidade
das acomodações, que contam com SmartTv, caixa de som
bluetooth JBL, iluminação indireta LED, ar condicionado
quente e frio e amenities biodegradáveis. O buffet de café da
manhã e a internet Wiﬁ são inclusos na diária e no quarto você
ainda encontra uma “welcome tray” com chá e café cortesia.
Come on over & #StayNaalt!
Endereço: Rua XV de Novembro, 3994 – Glória
Contato: (47) 3512-3600
naalt.com.br

Situado no centro de Joinville, em meio a museus, pontos
turísticos e Shopping Centers, o Le Village Flats e Hotel
está a apenas 300m do Centreventos Cau Hansen e a 15
minutos do Aeroporto e da Expoville, sendo uma
excelente opção para quem vem à cidade participar de
congressos, feiras e convenções.
Endereço: Avenida Dr. Albano Schulz, 815 – Centro
Contato: (47) 2101-8500
levillage.com.br/hotel

Foto: Naalt Hotel

Foto: Le Village Flats e Hotel
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HOSPEDAGEM

Slim Joinville

Foto: Slim Joinville

Praticidade, comodidade e atendimento excelente fazem
da hospedagem no Slim Joinville uma opção certeira.
O hotel no centro de Joinville, ﬁca próximo ao Shopping
Mueller, à Escola do Teatro Bolshoi e ao Shopping Cidade
das Flores. Também conta com fácil acesso à rodoviária,
ao Garten Shopping, Univille e Expoville. Com 109
acomodações, possui restaurante, piscina e academia.
Faça sua reserva!
Endereço: Rua 7 de Setembro, 40 – Centro
Contato: (47) 3433-1500
slavierohoteis.com.br/hoteis/slim-joinville/
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Foto: Juliano Cruz

AGÊNCIAS DE
TURISMO RECEPTIVO
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AGÊNCIAS DE TURISMO RECEPTIVO

Foto: Juliano Cruz

Cia do Turismo
Estamos preparados para receber turistas com várias
opções de roteiros e passeios oferecidos pelo nosso
receptivo local proﬁssional.
Endereço: Rua XV de Novembro, 4315 – Sala 128 – Centro
Comercial Expoville
Contato: (47) 3422-0040 | (47) 99670-7793
@ciadoturismojoinville
ciadoturismo@gmail.com

Celebrar Turismo
Somos uma agência de viagens com foco em experiências no
destino Santa Catarina, nosso diferencial é a empatia pelo
cliente. Nosso desejo é que sempre se sinta o mais satisfeito
possível. Para tanto, trabalhamos com parceiros de muita
tradição e competência reconhecida por todo o mercado.
Endereço: Rua das cegonhas, 688 – Iririú
Contato: (47) 99626-6168
@celebrarturismo
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Foto: Juliano Cruz
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