Pomerode/SC

DATA
Roteiro de Viagem
Circuito Alemão
Saída: 28/04/2023
Retorno: 02/05/2023 (01h00)

INCLUSOS E VALOR
Ônibus DD 2 andares Leito Máster
02 pernoites em Hotel
03 Almoços Típicos Alemão
Todos os ingressos e passeios da
viagem
+ Passeios Surpresa
R$ 1.390,00 dividido em 08 vezes de
R$ 173,75 com primeiro boleto para
05/09/2022.

(Casa do Imigrante Carl Weege)
Museu com exposição de móveis antigos, roda d’água, atafona que mostra como era
moído o milho para a farinha de milho antigamente. Composto por um rancho com
moenda de cana-de-açúcar, moinho de fubá de milho e uma praça.
(Casa do Escultor Erwin Curt Teichmann)
Abriga as obras esculpidas em madeira e os estudos (miniaturas) das obras do escultor,
bem como moldes feitos pelo designer para a Porcelana Schmidt. Teichmann nasceu na
Alemanha, chegando ao Brasil ainda criança, em 1913. (Ingresso Incluso)
(Museu do Marceneiro)
Foi inaugurado em dezembro de 2004. Possui uma roda d’água ainda em funcionamento,
além de várias máquinas utilizadas pelo marceneiro Alex Behling, no local onde iniciou a
empresa Móveis Behling, na década de 1940.
(Museu Pomerano)
Apresenta peças coletadas na comunidade pelo colecionador de antiguidades e
idealizador do primeiro Museu Pomerano, senhor Egon Tiedt, acervo que foi adquirido
pela Prefeitura Municipal de Pomerode. (Ingresso Incluso)
(Zoo Pomerode)
Fundado em 1932 pelo industrial Hermann Weege, o Zoo Pomerode foi o primeiro
zoológico inaugurado em Santa Catarina e o terceiro do Brasil. Para mantê-lo, foi
instituída a Fundação Hermann Weege, em 1977. (Ingresso Incluso)
(Torten Paradies)
Restaurante e confeitaria. Todos os doces típicos da Alemanha em um só lugar.
(Nugali Chocolates)
Localizada na cidade catarinense de Pomerode, a Nugali é uma das poucas marcas do
Brasil a realmente fabricar seu próprio chocolate. Trabalhando do cacau ao produto final,
podemos garantir a mais alta qualidade e exclusividade nos ingredientes, formulações e
processos.
Feitos a partir de um blend selecionado de cacaus e somente com a mais pura manteiga
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de cacau, os chocolates Nugali são fabricados como fazem apenas os mais tradicionais
chocolatiers belgas e suíços.
(A Schornstein)
Nascida em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, a cervejaria Schornstein
resgata o talento natural para fabricar cerveja trazido pelos primeiros imigrantes
alemães que se estabeleceram no Vale Europeu, em Santa Catarina. Por isso, trata
esse líquido precioso com a paixão que ele merece, sendo que na produção de todas
as suas cervejas utiliza-se apenas malte, lúpulo, fermento e água.
(Porcelana Schmidt)
Porcelana Schmidt é a maior fabricante de porcelana fina da América Latina e uma das
maiores do mundo, detém aproximadamente 50% do mercado brasileiro e exporta para
vários países. Possui mais de 60 anos priorizando a excelência e o respeito a seus clientes
e à qualidade total de seus produtos.
(Alles Park)
O Alles Park Pomerode foi construído com o intuito de trazer diversão e alegria de um
jeitinho bem alemão para as famílias que visitam a nossa Essenplatz. Um espaço aberto
com visitação livre, porém controlada, onde você terá acesso à comidas típicas, ao
melhor chopp do Brasil, sobremesas e um cenário que te transportará para terras
alemãs em um piscar de olhos. As atrações do parque incluem brinquedos que farão os
pequenos e adultos mexerem os corpos. Totalmente analógicos. Te desafiarão a botar os
pés no chão, literalmente, e se divertir em família com muita interação. Confira abaixo
as atrações.
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