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Criado em 2018, o “Caminhos do 
Campo” tem como objetivo oferecer 
aos turistas a oportunidade de vivenciar 
as práticas, costumes, tradições, 
cultura e gastronomia local, além de 
oferecer mais uma alternativa de renda 
para as famílias que vivem no campo, 
fortalecendo e incentivando sua permanência na área rural, especialmente os jovens. 
Visa também fomentar a atividade do turismo no espaço rural regional, garantindo a 
qualidade dos serviços oferecidos e a segurança dos visitantes, bem como a manutenção 
dos princípios éticos do roteiro, trazendo mais sustentabilidade para o meio.

As atividades desenvolvidas neste circuito turístico, encantam os turistas e as próprias 
pessoas do município e da circunvizinhança, que jamais pensavam em fazer uma 
atividade turística no interior da região “Caminhos do Alto Vale”. Todos se encantam 
com o dia maravilhoso que passam em contato com a natureza, com a cultura e com as 
atividades da vida do campo. Crianças que podem ter contato com os animais, a exemplo 
da criação de ovelhas onde é permitido amamentá-las, saem encantadas e transformadas 
deste ambiente. As principais características trabalhadas são a valorização da agricultura, 
conhecendo a atividade, os produtos e a cultura das famílias rurais.

O Circuito é um exemplo de turismo responsável e sustentável, que envolve entidades 
e técnicos que não oneram os participantes; tem abrangência regional e valoriza o SER 
ao invés do TER. Por todos esses benefícios, a turismóloga Fabiana Dickmann, que 
criou o programa de Turismo no Meio Rural “Caminhos do Campo”, foi reconhecida 
em nível nacional, com o 1º lugar no “Prêmio Nacional de Turismo 2019”.

Janeiro de 2022

Bem-vindos ao Circuito
“Caminhos do Campo”

APRESENTAÇÃO
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Propriedades certificadas
pelo Projeto Nacional

Aroma e Sabor - Experiências no campo
Rancho Sabores da Roça

Café Cultural da Westfalia
Maria Hoepers

Day use AgroBoing: Dádiva da uva e suas histórias
Sítio AgroBoing

Tradição na família em produção de frutas
Chácara Esmeralda

Um passeio diferenciado
Videira Encanto

Uma história de família e paixão pela cerveja
Herdt Bier

Uma janela do paraíso
Camping Ilhas Perimbó

Vivenciando os Encantos da Natureza: Brinde à Vida!
Sítio Grah Bilk

p. 8

p. 10

p. 12

p. 14

p. 16

p. 18

p. 20

p. 22

As experiências memoráveis do
Circuito “Caminhos do Campo”
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Ibirama
Atafona Carlos Hajek

Restaurante Colonial da Horta pra Mesa

Ituporanga
Espaço AlemBra

Sítio Raízes

Sítio Bouganville

Restaurante Sítio Borges

Sítio Eger

Sítio Becker - Recanto do Sol Poente

Doce Verde - Barragem

Schwatz Produtos Coloniais

Petrolândia
Pousada Blumenhaus

Cheiro da Terra

p. 24

p. 25
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p. 27

p. 28

p. 29

p. 30
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p. 32

p. 33

p. 34

p. 35

As experiências memoráveis do
Circuito “Caminhos do Campo”
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Presidente Getúlio
Recanto Italiano

Recanto Três Lagoas

Granja Barbetta

Cachaçaria Morro dos Ventos

Recanto das Abelhas

Blumenhaus

Restaurante Sabores do Caipirito

Propriedade Família Schmidt

Cantinho do Mel

Camping Pousada Urú

Casa do Mel

Sítio Tabarelli

Licores Rech

Chácara de Pêssegos Silva

Sítio Poffo

Sítio Bioativo Stüpp

Vale da Onça

p. 36
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p. 41
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p. 44
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p. 48

p. 49

p. 50
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p. 52

As experiências memoráveis do
Circuito “Caminhos do Campo”
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Taió
Cogumelos Altos do Vale

Casa di Morangos

Complexo Portal de Pedra da Pechincha

Sítio Stringari - Bombons Tentação

Sandra Arte Atelier

Sítio da Alegria II

Sítio Vizentainer - Das Conchas Heteropecten catharinae

p. 53

p. 55

p. 57

p. 59

p. 61

p. 63

p. 65

As experiências memoráveis do
Circuito “Caminhos do Campo”
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Sônia Maria Marciano
anfitriã

As atividades desenvolvidas e disponibilizadas na 
propriedade envolvem um dia de campo. O turista 
irá participar de atividades desde o café da manhã, 
colheita e plantio dos produtos utilizados na 
culinária da propriedade, alimentação de animais, 
produção dos insumos para as refeições e para a 
comercialização na cidade e nas escolas (geleias, 
mandioca e frutas). O intuito é de proporcionar 
experiências aos turistas, trazer sensações de 
prazer no sabor dos alimentos e rememorar 
paladares. Além dos cafés coloniais, são servidos 
também almoços típicos e jantares memoráveis.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

AROMA E SABOR - EXPERIÊNCIAS NO CAMPO
Rancho Sabores da Roça

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Protetor solar e bastante disposição!

Tempo de duração: Um dia de campo, duração de até 12 horas.
                                  Apenas refeições, cerca de 3 horas.

Número de participantes: O espaço para refeições (rancho) acolhe até 25 pessoas.
                                             Atividades ao ar livre, 10 participantes (para melhor atendimento).

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Incluso: Refeições com bebidas (dependendo do horário que o cliente chegar).
               Equipamentos para manuseio de hortaliças, caso o turista queira conhecer e
               praticar o cultivo e colheita dos produtos da propriedade.

Preço: Diária na propriedade com 03 refeições, ensino sobre o plantio, manejo
            e colheita - valor aproximado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
            Refeições individuais, preço médio de R$ 30,00 (trinta reais).

Instagram: @ranchosaboresdaroca 
WhatsApp: (47) 98884-3246

INFORMAÇÕES

Sônia Maria Marciano | anfitriã
Rancho Sabores da Roça

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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Maria Hoepers
anfitriã

Os turistas irão saborear um delicioso café da 
roça com produtos locais da agricultura 
familiar, gastronomia típica dos colonizadores 
advindos da Westfalia, que tiveram que se 
adaptar aos costumes aqui encontrados para a 
alimentação.

Poderão conhecer uma das mais belas Igrejas 
da região, bem como trabalhos manuais e 
artesanais, conhecendo o Café Colonial da 
Westfalia, além de apreciar lindas paisagens.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

CAFÉ CULTURAL DA WESTFALIA
Propriedade Maria Hoepers e Rubens Cordeiro

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Protetor solar e bastante disposição!

Tempo de duração: 2 horas.

Número de participantes: De 10 a 15 participantes.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Incluso: Refeição (café da roça), suco natural de frutas da época, água, além de 
               um brinde surpresa.

Preço: Até 5 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis, são isentos.
            Entre 6-10 anos pagam R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
            Acima de 10 anos pagam R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

E-mail: hoepersmaria4@gmail.com 
WhatsApp: (47) 99676-5975

INFORMAÇÕES

Maria Hoepers | anfitriã
Propriedade Maria Hoepers e Rubens Cordeiro

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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Jairo Boing e Luana Kaleski
anfitriões

Os visitantes poderão sentir um misto nostálgico de 
boas sensações com afloramento de lembranças e 
aquisição de conhecimento técnico sobre a uva e 
seus produtos. Presenciarão uma experiência com 
broa no forno a lenha, além de desfrutar de comida 
caseira e típica polonesa/ucraniana, incluindo 
storytelling no almoço. Será possível apreciar o 
famoso café coado no saco de pano e descansar 
em redes, se o clima estiver favorável.

Outro ponto alto do Day Use é poder visitar a 
parreira de uva, tendo explicações técnicas sobre o 
cultivo e sobre a história da família, degustando dos 
subprodutos da uva, produzidos na propriedade.

EXPERIÊNCIA

Vitor Meireles | Santa Catarina

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional

AgroBoing

DAY USE AGROBOING: DÁDIVA DA UVA
E SUAS HISTÓRIAS
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Protetor solar, repelente, boné/chapéu e roupas confortáveis.

Tempo de duração: 5 horas.

Número de participantes: De 8 a 20 participantes.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Incluso: Alimentação (almoço/café/degustações), visitações (animais/parreiral),
               acesso à área de lazer e descanso, guia para passeio orientado e Wi-Fi.

Preço: R$ 80,00 (oitenta reais) por pessoa.

Instagram: @sitioagroboing  
WhatsApp: (47) 98487-9436

INFORMAÇÕES

AgroBoing
Jairo Boing e Luana Kaleski | anfitriões

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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Marcos e Marlize Staloch
anfitriões

A Chácara Esmeralda, pensando em você e na 
sua família, convida para uma experiência 
memorável, podendo visitar a propriedade com 
mais de 23 anos de atuação no ramo de produção 
de frutas e turismo rural. Os visitantes poderão 
colher frutos e estar em contato com as plantas, 
apreciando os aromas e conhecendo sobre o 
manejo dos pomares.

Em seguida, são conduzidos ao armazém, onde 
conhecerão um pouco da história da família, além 
de ver como funciona o embalamento das frutas. 
Também poderão adquirir produtos e mercadorias 
produzidas na sede.

EXPERIÊNCIA

Petrolândia | Santa Catarina

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional

Chácara Esmeralda
TRADIÇÃO NA FAMÍLIA EM PRODUÇÃO DE FRUTAS
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Protetor solar, botas caso estiver tempo chuvoso, equipamentos para fotografia.

Tempo de duração: Cerca de 2 horas.

Número de participantes: De 10 a 30 participantes.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Incluso: Passeio no pomar, guarda-chuva, sacolas para uso na colheita e caixas
               de papelão para levar os pêssegos. Não serão servidas refeições.

Preço: Para os meses de julho e agosto (período da florada do pêssego) a taxa individual é
            de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 
            Crianças menores de 10 anos pagam apenas 50% do valor.
            Para os meses de novembro e dezembro (período da colheita) o valor da taxa continua
            o mesmo, sendo cobrado o valor atual por kg de frutas colhidas pelo visitante.
        
Instagram: @chacaraesmeraldaoficial 
WhatsApp: (47) 99125-7193

INFORMAÇÕES

Marcos e Marlize Staloch | anfitriões
Chácara Esmeralda

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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Cristina e Josemar Derner
anfitriões

Será proporcionado ao visitante um passeio, 
fugindo dos tradicionais 4x4 para um 
equipamento que a propriedade usa no seu dia a 
dia. Os visitantes irão ouvir uma breve história da 
propriedade em um passeio de microtrator, onde 
irão se conectar com a natureza e sentir o ar puro 
do campo.

Haverá uma visita em meio ao parreiral, 
conhecendo um pouco do trabalho realizado, de 
acordo com a época do ano. Além disso, será 
possível saborear o suco artesanal, em uma 
breve parada para contemplar o parreiral 
“Videira Encanto”.

EXPERIÊNCIA

Petrolândia | Santa Catarina

Videira Encanto
UM PASSEIO DIFERENCIADO

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Protetor solar e boné/chapéu.

Tempo de duração: 1 hora.

Número de participantes: De 8 a 10 participantes.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Incluso: Ingresso para passeio de microtrator, suco integral e água para o momento da parada.

Preço: Crianças até 5 anos são isentas.
            Crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 10,00 (dez reais).
            Pessoas acima de 10 anos pagam R$ 15,00 (quinze reais).

Facebook: /videiraencanto 
WhatsApp: (47) 99139-9758

INFORMAÇÕES

Cristina e Josemar Derner | anfitriões
Videira Encanto

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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Darcisio e Alexandre Herdt
anfitriões

Os visitantes serão recepcionados na entrada 
principal da fábrica para realizar a visitação, 
iniciando pela sala de malte (matéria-prima) com 
visualização de toda a fábrica, principalmente da 
área de produção (sala de brasagem e adega), 
áreas envidraçadas. No bar da fábrica, o momento 
mais esperado, onde todos os produtos ficam à 
disposição para degustação, podendo saborear um 
delicioso “chopp” apreciando a paisagem em volta 
e adquirir produtos e suvenires.

Para finalizar, os visitantes poderão registrar a 
visita com fotos em frente à fábrica com o Mestre 
Cervejeiro.

EXPERIÊNCIA

Petrolândia | Santa Catarina

Herdt Bier
UMA HISTÓRIA DE FAMÍLIA E PAIXÃO PELA CERVEJA

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Equipamentos para foto e tempo para apreciação das cervejas.

Tempo de duração: 40 minutos.

Número de participantes: De 10 a 35 participantes.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Incluso: Menores de 18 anos não pagam e não terão direito a degustação. 
               (Proibida a venda e distribuição de bebidas alcoólicas para menores).
               Visita pela fábrica e processos produtivos, guiada pelo Mestre Cervejeiro (ou um dos
               proprietários da Cervejaria). 
               Direito a degustação “livre” de todos os estilos produzidos no Pub da fábrica.
               Presente surpresa entregue ao guia no final da visitação, para ser sorteado no grupo.

Preço: R$ 15,00 (quinze reais) por adulto (maiores de 18 anos).

Instagram: @herdt_bier 
WhatsApp: (47) 98821-4244

INFORMAÇÕES

Darcisio e Alexandre Herdt | anfitriões
Herdt Bier

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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Júlio Gilberto de Sousa
anfitrião

O guia mostrará aos visitantes um espaço 
montado para que tenham a imersão no Paraíso, 
contando com os quatro elementos da natureza: 
fogo, terra, água e ar. Nesse momento, os 
visitantes irão se conectar com o que tem de mais 
valioso no espaço. No decorrer do passeio 
passarão por todas as áreas comuns e poderão 
conhecer as acomodações (cabanas e barracas).

Poderão sentar no chão ou em espreguiçadeiras, 
descalços ou da maneira que se sentirem mais à 
vontade para essa conexão (esse momento é 
livre, cada pessoa buscará ver, sentir, ouvir o que 
mais lhe agradar e fazer bem).

EXPERIÊNCIA

Petrolândia | Santa Catarina

Camping Ilhas do Perimbó
UMA JANELA DO PARAÍSO

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Câmera fotográfica.

Tempo de duração: 1 hora.

Número de participantes: De 2 a 5 participantes.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Incluso: Caminhada pela propriedade (com guia).
               Quando disponível, acesso às opções de hospedagem.
               Um espaço organizado para a imersão e conexão com o Paraíso,
               tendo à disposição água e suco.
               Cenário com uma janela para fotos.

Preço: R$ 10,00 (dez reais) por pessoa. 
            Menores de 12 anos não pagam.

Site: ilhasdoperimbo.com.br
Instagram: @ilhasdoperimbo
WhatsApp: (47) 9999-8407

INFORMAÇÕES
Júlio Gilberto de Sousa | anfitrião
Camping Ilhas do Perimbó

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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Edna Bilk e família
anfitriões

O turista irá conhecer nossa casa e dependências em 
meio a natureza, saboreando um café, chá ou suco 
com produtos coloniais da propriedade e degustar 
geleias e mel de abelhas nativas. Seguirá por um 
passeio na propriedade, conduzido pelos proprietários, 
sentindo o frescor da natureza, ouvindo os sons e 
sentindo os aromas, podendo optar por seguir de 
microtrator ou a pé até o pomar, onde será contado 
sobre o processo e cultivo orgânico agroecológico.

Após isto, seguirá até a parreira de uvas, conhecendo a 
história desse sonho de produzir artesanalmente o vinho 
Biodinâmico, podendo assim, sentir a energia da 
Natureza que é fantástica. Se oportunizará a degustação 
do vinho, brindando à Vida em todas as suas formas.

Ao final, o visitante pode ainda ver todos os produtos feitos 
na propriedade, os quais possuem certificação orgânica.

EXPERIÊNCIA

Chapadão do Lageado | Santa Catarina

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional

Sítio Grah Bilk

VIVENCIANDO OS ENCANTOS DA NATUREZA:
BRINDE À VIDA!
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Tempo de duração: 2 a 3 horas (das 8 às 12 horas).

Número de participantes: De 4 a 15 participantes.

Disponibilidade: Qualquer dia, mediante agendamento.

Incluso: Visita guiada e duas opções de alimentação saudável.
               Não inclui transporte ao local.

Preço: Opção de 1º cardápio - R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
            Opção de 2º cardápio - R$ 50,00 (cinquenta reais).
            Crianças até 5 anos isentas.
            Crianças de 6 a 10 anos pagam 50%.

Instagram: @sitiograhbilk
WhatsApp: (47) 99927-9829

INFORMAÇÕES

Edna Bilk e família | anfitriões
Sítio Grah Bilk

Propriedade certificada
pelo Projeto Nacional
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Tempo de duração: 1 a 2 horas.
Número de participantes: De 5 a 50 participantes.
Disponibilidade: Mediante agendamento.
Incluso: Guia e demonstração do sistema de funcionamento da atafona.
Preço: R$ 10,00 (dez reais) por pessoa.
Localidade: Estrada Geral S/N - Rio Sellin - Ibirama/SC
Site: turismoemibirama.sc.gov.br 
WhatsApp: (47) 99981-4320

INFORMAÇÕES Siegrid e
Manfredo Hajek

anfitriões

Na propriedade o visitante é remetido ao passado ao se 
deparar com a engenhosidade do maquinário. A atafona 
Carlos Hajek foi construída em 1945 pelo mesmo. É 
considerada um museu em funcionamento e em perfeito 
estado de conservação, tocada por uma roda d’água com um 
sistema complexo de engrenagens de madeira de diversos 
tamanhos e bitolas. A força é transmitida através de correias.
É feita a moagem de milho, que resulta em fubá para fazer 
a polenta e o pão de milho, além de descascar arroz.
A roda d’água movimenta ainda uma marcenaria, onde 
são fabricadas e reformadas peças de madeira.

EXPERIÊNCIA
Ibirama | Santa Catarina

Atafona Carlos Hajek
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Tempo de duração: 1 a 2 horas.

Número de participantes: De 15 a 150 participantes.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Incluso: Comida servida no buffet e as sobremesas. Não está incluso bebidas, queijo e
               outros produtos coloniais.

Preço: R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por pessoa, com buffet livre.

Localidade: Estrada Geral S/N - Rio Sellin - Ibirama/SC.

Site: turismoemibirama.sc.gov.br 

WhatsApp: (47) 99981-0387 ou (47) 99733-3949

INFORMAÇÕES

Doraci abriu as portas de sua propriedade para receber os 
visitantes com um farto e delicioso almoço rural.
O restaurante serve comida colonial alemã e italiana, 
preparada com muito capricho e bom gosto pela proprietária 
e sua família. Comida com aquele toque da culinária do 
interior, acompanhada por uma deliciosa sobremesa.
No local tem fabricação e venda de queijo colonial.

EXPERIÊNCIA

Doraci e Osni Reblin
anfitriões

Ibirama | Santa Catarina

Restaurante Colonial
da Horta Pra Mesa
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Número de participantes: Máximo 15 pessoas.

Disponibilidade: Somente com agendamento (visitação gratuita).

Localidade: Cerro Negro, Ituporanga/SC

WhatsApp: (47) 98859-7079

INFORMAÇÕES

Uma propriedade germânica que preserva a arquitetura, a história e a cultura alemã. Além 
de uma edificação que enche os olhos, o local possui museu com trajes típicos utilizados 
ao longo da história pelo grupo cultural alemão Verdes Agulhas - nome dado devido as 
araucárias que deram origem ao bairro Cerro Negro.

EXPERIÊNCIA

Ituporanga | Santa Catarina

Ruth Fritsche Ihringer | anfitriã

Espaço AlemBra
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Disponibilidade: Mediante agendamento.

Localidade: Rio das Pedras, Ituporanga/SC.

Instagram: @sitioraizessc

Facebook: /sitioraizessc

WhatsApp: (47) 99701-0524

INFORMAÇÕES

Hospedagem aconchegante em uma casa com mais 
de 50 anos de história, localizada a 16 km do centro 
de Ituporanga. Um lugar para repor as energias e se 
conectar com a natureza e os animais.
O sítio conta com uma completa área gourmet e 
também outros espaços como: campo de futebol, vôlei, 
cachoeiras, trilhas, lagoas para pesca e muito mais.

EXPERIÊNCIA

Ituporanga | Santa Catarina

Angela Klettenberg e Ana Julia de Melo | anfitriãs

Sítio Raízes
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Dicas: Câmera fotográfica.

Tempo de duração: Mediante agendamento.

Número de participantes: De 2 a 4 participantes.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Localidade: Salto Grande, Ituporanga/SC

Instagram: @sitiobouganvillesc

WhatsApp: (47) 99958-9554

INFORMAÇÕES

Relaxe em um espaço calmo e cheio de estilo. A cabana possui varanda para apreciar 
momentos de paz e descanso. O local conta ainda com banheira e vista para a natureza, 
podendo ser utilizada de forma privada ou aberta, acessando um deck construído fora da 
cabana. O espaço é ideal para um casal, mas comporta até 4 pessoas, vivendo momentos 
inesquecíveis de lazer e descanso.

EXPERIÊNCIA
Ituporanga | Santa Catarina

Sítio Bouganville
Neusa e Édson Lückmann | anfitriões
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Dicas: Câmera fotográfica.

Tempo de duração: Mediante agendamento.

Número de participantes: Mediante agendamento.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Localidade: SC 350, Cerro Negro, Ituporanga/SC

Instagram: @sitiocerronegro

WhatsApp: (47) 98831-5620

INFORMAÇÕES

O Sítio Borges proporciona aos visitantes a 
experiência da gastronomia regional, pratos com 
sabor e servidos no fogão a lenha, em estilo colonial. 
Atende todos os finais de semana. O sítio também 
pode ser alugado para eventos particulares.

EXPERIÊNCIA
Ituporanga | Santa Catarina

Claudio e Dalva Borges | anfitriões

Restaurante Sítio Borges
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Disponibilidade: Qualquer dia, mediante agendamento.

Preço: Café da Roça R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por pessoa.

Localidade: Estrada Geral, Lageado Águas Negras, Ituporanga/SC

Facebook: /sitioegermorangos

WhatsApp: (47) 99124-5506

INFORMAÇÕES

Sandra e Joel Eger
anfitriões

O Sítio Eger recebe visitantes que buscam viver 
uma experiência diferente no meio rural. O 
principal produto da propriedade é o morango, 
cultivado pela família desde 2016.
No local o público pode participar do “colhe e 
pague de morango”, se deliciar com um belo café 
da roça e também adquirir geleias artesanais.

EXPERIÊNCIA

Ituporanga | Santa Catarina

Sítio Eger
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Disponibilidade de atendimento: De quarta a domingo, com agendamento prévio.

Preço: Atividade completa R$ 10,00 (dez reais) por pessoa.

Localidade: SC 350 Km 404, Ilha Grande, Ituporanga/SC

Instagram: @sitio_becker

WhatsApp: (47) 99666-8839

INFORMAÇÕES
Dayane, Stefane e Sabrina Becker

anfitriãs

A propriedade é composta pelo sistema de galinheiro 
horta-pomar (galinhas livres com produção de ovos 
caipiras), mais conhecido como “galinha feliz” por 
estarem em contato direto com a natureza. Possui 
ainda frutas e hortaliças da época, uma bela lagoa e 
local para apreciar o pôr do sol impecável. Ainda possui 
trilhas em meio a natureza espetacular.
A propriedade vem sendo reestruturada para o 
desenvolvimento do turismo rural (acessibilidade às 
trilhas, estruturação para alimentação).

EXPERIÊNCIA

Ituporanga | Santa Catarina

Sítio Becker - Recanto do Sol Poente
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Tempo de duração: Qualquer dia, mediante agendamento.

Localidade: SC 350, Barragem, Ituporanga/SC.

WhatsApp: (47) 99605-5987

INFORMAÇÕES

A propriedade Doce Verde fica às margens da 
SC-350. Possui um espaço que comercializa 
produtos coloniais e alimentícios, onde o turista 
pode ter contato com a natureza e aproveitar 
um delicioso caldo de cana com pastel feito na 
hora, entre outras delícias.

EXPERIÊNCIA

Ituporanga | Santa Catarina

Juliana Silva | anfitriã

Doce Verde - Barragem
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Tempo de duração: Atendimento somente com agendamento.

Preço: Café rural R$ 30,00 (trinta reais) por pessoa.

Localidade: Estrada Geral Bela Vista, Rua Norberto Mees, Tifa Schaffer

E-mail: cedenirschwatz@gmail.com

Instagram: @schwatzprodutoscoloniais 

Facebook: /schwatzprodutoscoloniais

WhatsApp: (47) 99194-6712

INFORMAÇÕES Cedenir e Solange Schwatz
anfitriões

Café rural, visita à fábrica de bolachas 
(decoradas), visita à pequenos animais e 
pesca esportiva. Também possui um 
pomar com frutas da época.

EXPERIÊNCIA

Ituporanga | Santa Catarina

Schwatz Produtos Coloniais



34
• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Disponibilidade: Mediante agendamento.
Tempo de duração: Almoço do campo, duração de até 2 horas.
Número de participantes: Mínimo 20 pessoas e máximo 200 pessoas.
Incluso: Cardápio composto por: saladas, frutas, maionese, farofa, pastelão ou lasanha, suflê
               de milho, arroz, aipim, batata frita, frango, pernil de porco, costela ao forno, mais
               acompanhamentos e sobremesa.
               Após o almoço está inclusa a atividade de “colhe e pague de morangos” com
               cesta de vime para o visitante colher seus frutos frescos.
               Embalagem adequada para acomodar os frutos colhidos para serem levados pelos visitantes.
Preço: Almoço e colhe e pague R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por pessoa.
            Crianças até 5 anos não pagam.
            Crianças de 6 a 10 anos pagam metade do valor.
            O quilo do morango colhido é de R$ 20,00 (vinte reais).
WhatsApp: (47) 99135-3403 | (47) 99237-4154 | (47) 99242-2259
Instagram: @pousada_blumenhaus2021

INFORMAÇÕES

A Família Berger é conhecida por oferecer pratos 
típicos da culinária tradicional da família alemã do 
Alto Vale. Além disso possui um casarão antigo 
construído em 1959, com características e móveis 
preservados, que serve de hospedagem. Tem 
piscina para se refrescar no verão.
Possui o sistema “colhe e pague” de morangos, 
passeio a cavalo e um delicioso Café do Campo.

EXPERIÊNCIA

Petrolândia | Santa Catarina
Família Berger | anfitriã

Pousada Blumenhaus Park
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Família Schmitz
anfitriões

Disponibilidade: Atendimento mediante reserva.

Tempo de duração: Mínimo 2 horas, podendo permanecer
por tempo indeterminado.

Número de participantes: Para o almoço e café colonial, 
mínimo de 15 e máximo de 30 pessoas.

Incluso: Na hospedagem, todo o necessário como roupas
de cama, mesa e banho. Cardápio do almoço: galinha caipira, 
peixe empanado ao molho tártaro, costelinha suína com molho 
de goiabada, arroz, aipim frito, macarrão caseiro, batata frita 
chips, torta de brócolis, nhoque de batata doce com ragu de 
carne, 3 tipos de saladas e 2 tipos de sobremesa.

Preço: Hospedagem sob consulta.
Almoço e Café Colonial mediante reserva.
Crianças até 2 anos não pagam. Crianças de 2 a 6 anos
pagam metade do valor.

Instagram: @cheiro_da_terraa 

Facebook: /ketlin.bepplerschmitz

WhatsApp: (47) 9 9284-7902

INFORMAÇÕES

O turista terá uma experiência incrível, podendo se 
hospedar em um dos chalés. O primeiro chalé 
construído, “Grão de Café”, para casal e famílias, 
acomoda até 6 pessoas. O segundo chalé, “Pimenta 
Rosa”, foi construído especialmente para casais, 
acomodando apenas 2 pessoas, com banheira de 
hidromassagem, incluindo o café da manhã.
Também é oferecido almoço e café colonial, que traz 
sabores únicos e a conexão com a natureza. O visitante 
poderá fazer passeio a cavalo, passeio de canoa, 
trilhas, conhecer mini animais como cavalos, pôneis, 
gansos, patos, marrecos, galinhas, coelhos e faisões.
Poderá até descansar nas redes perto da cachoeira.

EXPERIÊNCIA

Petrolândia | Santa Catarina

Cheiro da Terra
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Telefone: (47) 3352-1573

Endereço: Rua Dr. Getúlio Vargas, Bairro Revólver

INFORMAÇÕES Família Schafer
anfitriões

Os turistas serão recepcionados com 
muita música e alegria pelos anfitriões.
Logo após se fará visita à cantina, com 
demonstração da produção de vinho 
artesanal e visita ao meliponário e 
comercialização de produtos locais.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Recanto Italiano
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Endereço: Estrada Geral Tifa da Pimenta, Ribeirão Sabiá - Presidente Getúlio/SC
Instagram: @recanto3lagoas 
Facebook: /recanto3lagoas 
WhatsApp: (47) 98809-8235

Disponibilidade: Mediante agendamento.
Atende no outono e inverno, de sexta-feira a domingo 
(sexta e sábado, das 15h às 22h e domingos das 10h 
às 18h). Na primavera e verão, ou seja, na 
temporada, atende de quarta a sábado, das 15h às 
22h e no domingo das 10h às 22h.
Número de participantes: Capacidade de alimentação 
para 150 pessoas no restaurante.
Na área de festa atende até 200 pessoas.
A comida é farta e deliciosa. Comida colonial, 
temperada com muito amor e carinho.
Hospedagem: Primeiro chalé acomoda 3 pessoas.
                          Segundo chalé acomoda 6 pessoas.

INFORMAÇÕES

O visitante poderá escolher a experiência que quer viver no Recanto Três Lagoas, ou 
experimentar todas, pois o local possui restaurante, espaço para camping, área de lazer 
e aceita reservas para eventos.

EXPERIÊNCIA
Presidente Getúlio | Santa Catarina

Patrícia e Dionei Silva | anfitriões

Recanto Três Lagoas
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Disponibilidade: Mediante agendamento.

Endereço: Estrada Geral Ribeirão Sabiá

Telefone: (47) 3352-2178 | (47) 99191-1896

INFORMAÇÕES

Um vale com belas paisagens harmonizadas com a 
natureza. Proporciona uma bela vista para apreciação.
O local oferece Turismo Ecológico e visitação da 
propriedade e da produção de leite.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Moacir e Loreni Barbetta | anfitriões

Granja Barbetta
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Endereço: Estrada Geral Ribeirão Sabiá

Instagram: @morro_ventos 

Facebook: /cachacamorrodosventos

Telefone: (47) 99179-2341 ou (47) 99104-4468

INFORMAÇÕES Leila e Luciano Pereira
anfitriões

A Cachaçaria “Morro dos Ventos” produz cachaça e 
todos os outros derivados da cana de açúcar como o 
melado, açúcar mascavo, rapadura e licores. Produto 
certificado que proporciona a comercialização em todo 
território nacional. O ambiente é aconchegante, bem 
organizado e um atendimento muito cordial.
Vale a pena a experiência de saborear esses produtos, 
bem como conhecer a fabricação dos mesmos.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Cachaçaria Morro dos Ventos
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Endereço: Divisa Caminho Helvécia com Serra Vencida.

Telefone: (47) 99196-3989

Facebook: /Recanto-das-Abelhas-1587706771535934

INFORMAÇÕES

Proporciona a experiência fantástica de vivenciar no 
meio da natureza um meliponário com suas dezenas 
de espécies, degustar o mel com sabor único, além 
de acompanhar a explicação de um ambientalista 
sobre a importância das abelhas para o meio 
ambiente e a formação de colmeias. Tudo isso 
integrado, de uma forma harmoniosa no meio da 
Mata Atlântica, próximo à uma cascata encantadora, 
a “Cascata Spredemann”.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Lindomar e Marlene Spredemann | anfitriões

Recanto das Abelhas
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Endereço: Estrada Geral Serra dos Índios

Telefone: (47) 997954-2127 | (47) 99647-1561 | (47) 99732-3110

INFORMAÇÕES

A cultura de fazer uma rosca tradicional, dos doces do 
tempo da “mota” (avó), dos pães caseiros tradicionais 
e bolos saborosos da cultura alemã, o visitante poderá 
desfrutar na “BLUMENHAUS”.
Inserida nos verdes campos do meio rural é algo 
encantador ao vislumbrar as belas paisagens de parte 
da Serra do interior de Presidente Getúlio.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Maria de Lourdes Vanderlinde | anfitriã

Blumenhaus
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Endereço: Estrada Geral Serra dos Índios.

Instagram: @saboresdacaipirito 

Facebook: /restaurante_caipirito

Telefone: (47) 3352-6051 | (47) 99180-0233 | (47) 99126-5720

INFORMAÇÕES
Dalvana e Gilmar Ludwig

anfitriões

O Restaurante serve comida tipicamente colonial, 
com forte tendência da culinária alemã, 
especialmente o prato “guimis”, além de outros 
elaborados de forma muito especial.
Atende de segundas as sextas servindo almoços, aos 
sábados com lanches e porções e aos domingos com 
reserva.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Restaurante Sabores do Caipirito
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Endereço: Estrada Geral Ribeirão da Onça, Mirador.

Instagram: @organicosfamiliaschmidt

Facebook: /familiaschmidt2016

Telefone: (47) 3352-6105 | (47) 99698-4255

INFORMAÇÕES

A propriedade oferece hortaliças orgânicas, 
bem como geleias, massas e ovos orgânicos.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Família Schmidt | anfitriões

Propriedade Família Schmidt
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Endereço: Estrada Geral, Mirador

Facebook: /naturalcantinhodomel

Telefone: (47) 3352-6137 | (47) 99602-0186

INFORMAÇÕES

Rita de Cássia Cimardi Grippa
anfitriã

Oferece a comercialização do mel extraído pela 
família, sendo um produto de ótima qualidade, 
bem como própolis e derivados do mel.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Cantinho do Mel
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Endereço: Estrada Geral, Ribeirão Uru.

Instagram: @campingepousadauru

Facebook: /campingepousadauru

Telefone: (47) 98853-4820 | (47) 98803-0388

INFORMAÇÕES

Proporciona uma hospedagem num local tranquilo, 
cercado de muita vivência histórica, na comunidade 
mais alemã de Presidente Getúlio.
Oferece alimentação à base de peixe e outros pratos típicos.
Possui no seu espaço uma bela cachoeira com piscina 
natural. Ponto de encontro de cicloturistas e aventureiros 
de off road.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Debora e Malcon Mödinger | anfitriões

Camping Pousada Urú
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Endereço: Caminho Boa Vista

Instagram tag: #casadomelvaledascachoeiras

Facebook: /Casa-Do-Mel-Vale-Das-Cachoeiras

Telefone: (47) 99181-1301

INFORMAÇÕES

Oferece a comercialização de mel certificado com 
o Selo Arte, por ser um empreendimento que é 
passado de geração em geração e que envolve 
apenas a família.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Walter e Heinrich Fröelich | anfitriões

Casa do Mel
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Incluso: Visitação e contemplação às 3 cachoeiras e trilhas.
               Alimentação (almoço ou café do campo, mediante reserva)
Endereço: Estrada Geral, Mirador
Telefone: (47) 99690-9990 | (47) 99731-5011

INFORMAÇÕES

Imersão na natureza, onde é possível visitar três 
cachoeiras: Tabarelli, Anta e Cará.
O visitante poderá contemplar a natureza ao longo das 
trilhas, com sua flora e toda a fauna que lhe é pertinente. 
Por estar inserido no final do Vale, imerso na Mata 
Atlântica e rodeado por paredões que denunciam a 
idade do próprio Planeta Terra, é algo encantador. 
Proporciona uma energia ímpar que só ali tem. Se 
desejar, poderá desfrutar de um passeio de microtrator, 
citado como “passeio de tobata”.
Depois das caminhadas e contemplações, o turista se 
estiver em grupo, poderá desfrutar de uma gostosa e 
farta comida caseira elaborada pela dona Lu.

EXPERIÊNCIA
Presidente Getúlio | Santa Catarina

Vanildo e Lucília Tabarelli | anfitriões

Sítio Tabarelli
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Endereço: Estrada Geral Serra dos Índios

Telefone: (47) 33352-6035 | (47) 99667-0565

INFORMAÇÕES

A forte cultura e tradição familiar se pronunciam ao 
degustar um bíter caseiro, elaborado seguindo 
uma receita passada por diversas gerações e de 
forma artesanal. Além da degustação, também é 
possível comprar o bíter.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Lino e Blandina Rech | anfitriões

Licores Rech
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Endereço: Estrada Geral Serra Vencida
Instagram: @licedeluca_silva 
Facebook: /alice.delucadasilva
Telefone: (47) 99751-1099 | (47) 99636-4047

INFORMAÇÕES

A experiência de estar em meio a uma plantação de 
pêssegos, especialmente na sua florada já é algo que 
eleva muito nosso bem-estar. Agora, poder desfrutar isso 
tudo ao pôr do sol, fazendo um piquenique, não tem preço!
Outra experiência acontece na época da colheita, quando 
os pêssegos já estão formados e prontos para colher. Isso 
pode ser feito diretamente do pé e saboreá-lo fresquinho, 
proporcionando um sabor diferenciado da fruta fresquinha, 
da fruta diretamente do pomar.
O visitante também pode adquirir geleias no local.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Alice e Dinho Silva | anfitriões

Chácara de Pêssegos Silva
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Endereço: Estrada Geral, Mirador
Instagram: @sitiopoffo
Facebook: /Sitio-Poffo-103207902057761
Telefone: (47) 99165-2874 | (47) 99104-4187

INFORMAÇÕES

O Sítio Poffo está localizado em meio a uma 
região linda de imensos arrozais e planície, no 
final do Vale. Está rodeado de dezenas de 
cachoeiras que podem ser visitadas.
Oferece pesque e pague, porções a base de 
peixe, pastéis, fritas, verduras e ainda, área 
para camping.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Patrícia Bogo Zimermann e Ricardo Poffo | anfitriões

Sítio Poffo
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Disponibilidade: Mediante agendamento.

Endereço: Estrada Geral, São José

Facebook: /facebook.com/profile.php?id=100081102005874

Telefone: (47) 99698-4324 | (47) 99142-1952

INFORMAÇÕES

Nessa bela propriedade rural o 
visitante poderá desfrutar de 
visitação da plantação dos diversos 
chás e um rico e farto café do campo.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Irene e Sérgio Stüpp | anfitriões

Sítio Bioativo Stüpp
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Disponibilidade: Mediante agendamento.
Endereço: Ribeirão da Onça, Mirador
Instagram: @valedaonca_
Facebook: /valedaonca
Telefone: (47) 99979-9368

INFORMAÇÕES

Casa para aluguel de temporada, totalmente 
equipada com cozinha, fogão a lenha, 
churrasqueira, sala de estar, sala de jantar, três 
quartos e varandas (6 pessoas). Área de lazer 
externa para piqueniques e convivências. 
Trilhas e cachoeiras, sendo a Cachoeira da Onça a mais 
alta de todas, que se encontram abertas para visitação.
Local encantador em todas as épocas do ano e em 
todos os climas. A estrada que leva ao Vale da Onça 
é uma imersão histórica rodeada de paisagens 
encantadoras, próprias de um final de Vale e com a 
Mata Atlântica exuberante e bem conservada.

EXPERIÊNCIA

Presidente Getúlio | Santa Catarina

Pâmela Rocha | anfitriã

Vale da Onça



53

Maicheli Benatti
e Renato Batista

anfitriões

Os visitantes serão recepcionados pelos 
anfitriões e imersos em um pequeno jardim 
aromático, composto de ervas medicinais e 
temperos, construído para despertar os sentidos 
de quem o visita. 
Após, seguirão para uma breve explanação 
sobre o processo produtivo de cogumelos, onde 
o visitante irá adquirir conhecimentos técnicos e 
terá oportunidade de esclarecer dúvidas e 
curiosidades sobre a produção e consumo de 
cogumelos comestíveis. A visita continuará na 
sala de produção, onde terão a experiência de 
colher cogumelos para posteriormente levar para 
sua casa.
Finalizada a visitação, o turista se deliciará em 
uma degustação de chás, feitos com as ervas 
medicinais colhidas no jardim aromático.

EXPERIÊNCIA

Taió | Santa Catarina

Cogumelos Altos do Vale

DESPERTANDO SENTIDOS - PRODUÇÃO
DE COGUMELOS E JARDIM AROMÁTICO
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Trazer isopor para acomodar bandejas de cogumelos frescos.

Disponibilidade: Mediante agendamento.

Tempo de duração: 1h30min.

Número de participantes: Grupos de no máximo 10 pessoas na sala de produção. Sendo

                                             possível receber até 30, divididas entre o jardim e sala de produção.

Incluso: Equipamento para visitação à sala de produção (toca, máscara, luvas, protetor para  

               calçados), guia durante todo o período de visitação e direito a degustação de chás

               produzidos na propriedade.

Preço: R$15,00 (quinze reais) por pessoa.

            Menores de 12 anos não pagam.

            Não estão inclusos no valor produtos adquiridos no local.

            Pagamento da taxa de visitação e dos produtos, apenas no dinheiro ou Pix.

Instagram: @cogumelos_altosdovale 

Site: turismo.taio.sc.gov.br 

WhatsApp: (47) 99187-3849

INFORMAÇÕES

Maicheli Benatti e Renato Batista | anfitriões

Cogumelos Altos do Vale
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O turista será recebido em meio à instalação 
das plantações de maracujá, morango e da 
agroindústria de processamento de geleias e 
sucos. Poderá visitar as plantações, observar, 
fazer fotos e, de acordo com a época do ano, 
desfrutar do “colhe e pague”.

Receberá informações sobre o processo 
produtivo realizado na propriedade, através de 
explanação e materiais auxiliares. Após as 
explicações é oferecida a degustação de 
geleias e sucos. No local é possível adquirir os 
produtos e as frutas da época.

EXPERIÊNCIA

Fredy Hedler e
Josiane M. da Silva

anfitriões

Taió | Santa Catarina

Casa di Morangos

UMA DOCE E SAUDÁVEL EXPERIÊNCIA



56
• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Pagamentos apenas em dinheiro ou Pix.

Disponibilidade: Somente com agendamento.

Tempo de duração: 1h à 1h30min.

Número de participantes: Mínimo de 4 e máximo de 40 participantes.

Incluso: Visita à propriedade, incluindo canteiros de frutas, informações sobre o processo 

               produtivo das frutas e dos produtos e degustação.

               Não está inserido despesas com a compra de produtos.

Preço: R$ 10,00 (dez reais) por pessoa.

Instagram: @casadimorangos_pinkapple 

Site: casadimorangos.com.br 

WhatsApp: (47) 99290-1239

INFORMAÇÕES

Fredy Hedler e Josiane M. da Silva | anfitriões

Casa di Morangos
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Eliete e Cleonir Cardoso
anfitriões

Uma experiência única de contato direto com a 
natureza, formada por um circuito de trilhas em 
meio à mata preservada, com vários mirantes e 
atrações naturais ao longo do percurso, como as 
cachoeiras, cânions e o espetacular e famoso 
Portal de Pedra da Pechincha, uma linda 
formação rochosa natural em forma de portal.

Além disso, os visitantes podem optar por 
agendar suas refeições (almoço e café caseiro), 
com produtos produzidos na propriedade.

EXPERIÊNCIA

Taió | Santa Catarina

Complexo Portal de Pedra da Pechincha

PORTAL DE PEDRA DA PECHINCHA:
UMA PORTA PARA O PARAÍSO
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: Na propriedade é possível adquirir produtos caseiros como: geleias, conservas de
verduras e outras e licores. Valores a consultar. Pagamentos apenas em dinheiro ou Pix.

Disponibilidade: Segunda à sexta: das 8h às 17h. 
                             Sábados e Domingos: das 8h às 16h. Feriados: sob consulta.
Tempo de duração: De 3h30min às 4h, para completar todo o percurso das trilhas em ritmo
                                  médio a lento. Nível de dificuldade médio.
                                  Na primavera e no verão é permitido subida para as trilhas até às 16h. 
                                  Meses de outono e inverno, período que o sol se põe mais cedo, subida
                                  permitida até às 15h.
Número de participantes: Sem número mínimo ou máximo.
Incluso: Visita à propriedade, incluindo canteiros de frutas, informações sobre o processo 
               produtivo das frutas e dos produtos e degustação.
               Não estão inclusas despesas com a compra de produtos.
Preço: Acesso para as trilhas: R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa.
             Café da manhã/tarde, sob agendamento prévio: R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa.
             Almoço caseiro sob agendamento prévio: R$30,00 (trinta reais) por pessoa.
Instagram: @portaldepedradapechincha 
Site: turismo.taio.sc.gov.br 
WhatsApp: (47) 99103-2457

INFORMAÇÕES

Eliete e Cleonir Cardoso | anfitriões

Complexo Portal de Pedra da Pechincha
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Hilário e Andreia Stringari
anfitriões

O Sítio Stringari está localizado à poucos quilômetros 
do centro da cidade, onde são produzidos deliciosos 
chocolates com uma variedade de recheios para 
todas as idades e gostos.
Além disso, a propriedade conta com uma estufa 
de tomates que, conforme a época do ano (de 
março a maio e de outubro a dezembro), oferece 
o “colhe e pague”. 
Existe um belo lago, onde é possível alimentar os 
peixes e apreciar o alvoroço das tilápias na lagoa. Ao 
chegar, o visitante é recebido pelos proprietários, 
onde participam de uma explanação sobre os 
chocolates e a história deles na família. Ao mesmo 
tempo podem degustar e fazer aquisição dos 
mesmos. Também terão a oportunidade de adquirir 
mudas diversas.

EXPERIÊNCIA

Taió | Santa Catarina

Sítio Stringari - Bombons Tentação

UMA DOCE VISITA
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Dicas: Leve repelente. Pagamento apenas no dinheiro ou Pix.

Disponibilidade: Somente com agendamento.

Tempo de duração: 1 hora.

Número de participantes: Até 35 pessoas.

Incluso: Visita ao sítio e explanação e degustação de chocolates.

               Visita à estufa, com bate papo sobre cultivo de tomates.

Preço: Não há cobrança de taxa para visitação.

            No local são vendidos produtos: chocolates, tomates conforme época

            e ração para alimentar os peixes.

Instagram: @bombonstentacao 

E-mail: bombonsebrigadeiros@gmail.com

Site: turismo.taio.sc.gov.br 

WhatsApp: (47) 99998-2637

INFORMAÇÕES

Hilário e Andreia Stringari | anfitriões

Sítio Stringari - Bombons Tentação
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Sandra Nazário
anfitriã

Ao chegar na propriedade, a renomada artista 
taioense Sandra Nazário receberá o visitante, 
apresentará seu atelier e na sequência irá 
acomodá-lo para uma das experiências mais 
relaxantes dos roteiros do Programa Caminhos do 
Campo. A experiência consiste em participar de 
uma oficina de Artes, com técnica em aquarela 
por um período de duas horas. Durante o 
processo, a artista ensina técnicas e orienta os 
visitantes no desenvolvimento da sua própria arte, 
que posteriormente levarão para suas casas. Ao 
finalizar, é servido um delicioso convescote 
(piquenique) à beira da lagoa do atelier e poderá 
levar sua obra de Arte como uma bela lembrança 
dos momentos vividos.
Fazer, sentir, apreciar e vivenciar Arte com delicioso 
café, é experiência enriquecedora e única.

EXPERIÊNCIA
Taió | Santa Catarina

Sandra Arte Atelier

ARTE COM CAFÉ
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: A experiência pode ser vivenciada por pessoas que nunca tiveram contato
com pincel ou aquarela. Relaxe e se solte nessa vivência.

Disponibilidade: De sexta à domingo, com agendamento.

Tempo de duração: 2 horas.

Número de participantes: Mínimo de 3 e máximo de 10 pessoas.

Incluso: Material, orientação e acompanhamento da artista e convescote (piquenique).

Preço: R$ 60,00 (sessenta reais) por pessoa.

Instagram: @sandraarteatelier 

Site: turismo.taio.sc.gov.br

WhatsApp: (47) 99926-6883 e (47) 9912-5160

INFORMAÇÕES

Sandra Nazário | anfitriã

Sandra Arte Atelier
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Maurício Viviani
anfitrião

O Sítio da Alegria II é uma propriedade com 
diversidade de frutas e verduras, que 
produzem praticamente o ano todo. Um 
recanto de flores, frutas e lindos caminhos.
A primeira impressão é a que fica! Já na 
chegada, o visitante se depara com 
caminhos construídos especialmente para 
passear, relaxar e tirar lindas fotos. O contato 
com a natureza é inevitável e os caminhos 
levam ao pomar e à horta, onde são 
produzidas variedades de laranjas, em 
especial a champagne, tangerina, pêssego, 
uva, ameixa, maracujá, acerola, temperos e 
muitos tipos de verduras.
Lá em meio às plantações acontece um bate 
papo para esclarecer dúvidas de cultivo e 
trocar aquelas dicas com o produtor 
Maurício. E tendo uma fruta madurinha, é só 
degustar. Para finalizar a visita, os anfitriões 
servem um delicioso café com sabor da roça, 
com produtos coloniais da propriedade e da 
vizinhança, com sucos, especialidade da 
casa, chá, nata, geleias, pães, cucas, doces 
e outras variedades.

EXPERIÊNCIA

Taió | Santa Catarina

Sítio da Alegria II

SABORES DA ROÇA
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: É aconselhável o uso de repelente e calçados confortáveis.
            Pagamentos de produtos apenas no dinheiro.

Tempo de duração: 1h30min.

Número de participantes: Mínimo de 5 e máximo 

de 35 pessoas.

Disponibilidade: Somente com agendamento.

Incluso: Visita ao sítio, degustação no pomar 

conforme época, bate papo com o produtor e café 

com sabor da roça.

Preço: R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por pessoa.

Site: turismo.taio.sc.gov.br

WhatsApp: (47) 99128-3236

INFORMAÇÕES

Maurício Viviani | anfitrião

Sítio da Alegria II
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Família Vizentainer
anfitriões

O Sítio das Conchas é uma propriedade rural 
que tem como principal cultura o arroz. Atividade 
essa que está diretamente ligada à descoberta 
dos fósseis impregnados nas rochas ali 
encontradas. A história é no mínimo curiosa. 
Descubra através dos registros do passado.
O turista pode visitar e visualizar diferentes 
amostras do fóssil da Heteropecten catharinae, 
além de outros tipos de fósseis de conchas que 
são encontradas no município de Taió. A visita e 
visualização das peças é acompanhada de 
exposição histórica. O visitante que assim 
desejar, poderá fazer uma réplica do fóssil da 
Heteropectem catharinae em gesso.

EXPERIÊNCIA

Taió | Santa Catarina

Sítio Vizentainer - Das Conchas
Heteropecten catharinae

OS REGISTROS DO PASSADO
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• Preços sujeitos à alteração,
favor consultar os responsáveis.

Dicas: As visitas são permitidas apenas com acompanhamento de guia. Usar calçados
confortáveis, repelentes são bem-vindos. No local são vendidos souvenires, pagamentos
apenas no Pix ou dinheiro.

Disponibilidade: Visitas somente agendadas com guia local ou no departamento de turismo de Taió.

Tempo de duração: Visitação 40 minutos; visitação e confecção de um fóssil 1h30min.

Número de participantes: Mínimo de 5 e máximo de 35 pessoas.

Incluso: Visitação aos fósseis.

              Explanação histórica.

              Por adesão a confecção de um fóssil (em gesso), da Heteropecten catharinae.

Preço: Visitação R$ 3,00 (três reais). 

            Visitação + confecção de fósseis R$ 5,00 (cinco reais).

Instagram: @sitiovizentainer_dasconchas 

WhatsApp: (47) 99784-2239

Site: turismo.taio.sc.gov.br 

E-mail: maria.vizentainer@gmail.com

INFORMAÇÕES

Sítio Vizentainer - Das Conchas
Heteropecten catharinae
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