
 

 
ROTEIRO DE VIAGEM 

URUBICI – SC 
1º DIA 12/08/2022 - SEXTA-FEIRA – CIDADE DE ORIGEM / URUBICI. 
Embarques com destino a Urubici, previsão de saída a noite ou final do dia conforme a sua cidade de origem. 
 
2º DIA 13/08/2022 -  SÁBADO – URUBICI 
Chegada e café da manhã extra (incluído), preparação do grupo para nossa atividade em outro veículo. 
Iniciaremos nossas visitas em outros atrativos naturais do município de Urubici. Conheceremos um pouco mais da história dos 
primeiros moradores da região. Trata-se das Inscrições Rupestres, que são marcas deixadas pelos índios Xoklengs nas rochas de 
Arenito. Dando continuidade, iremos conhecer a *Cachoeira do Avencal, pela parte de cima. 
Trata-se de uma das maiores cachoeiras da região com 100m de queda. Visitaremos o novo atrativo Parque Turístico Cachoeira 
Papuã, que contempla uma estrutura de decks com acessibilidade e mirante de vidro para 2 belíssimas cachoeiras. Parada para 
almoço incluída, exceto bebidas. Retornando, iremos contemplar a cidade e boa parte do Vale do Rio Canoas, do alto do Mirante 
Belvedere. Faremos uma pequena caminhada, para visitar a Cascata da Neve e Cascata das Araucárias, no parque Arroio do 
Engenho. Trilha por vales muito preservados de mata nativa. Com espécies centenárias de araucárias, xaxins, erva mate, entre 
outras. Finalizamos o roteiro visitando a Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens, com sua arquitetura no estilo Gótico 
Moderno. 
Final do dia retorno ao hotel e livre. 1º pernoite.  
 
3º DIA 14/08/2022 - DOMINGO – URUBICI  
Nossa aventura inicia pela troca de transporte. Faremos a visita nos principais atrativos naturais do município de Urubici. 
Inicialmente iremos ao Morro da Igreja no Parque Nacional de São Joaquim, com seus 1.822metros de altitude, para 
contemplarmos a magnífica formação rochosa conhecida como Pedra Furada. Após, iremos conhecer a *Cascata Véu de Noiva, 
com seus 60 metros de queda, que leva esse nome por realmente parecer um véu de noiva, moldando a rocha de Basalto. 
Seguindo com o roteiro iremos nos dirigir até a Serra do Corvo Branco, uma serra ainda selvagem, que tem o maior corte em 
Arenito do Brasil, feito para se construir uma estrada. Parada para almoço buffet livre incluído, exceto bebidas. Após, iremos 
conhecer a Gruta Nsa. Sra. de Lourdes. Trata-se de uma fenda natural, que era um antigo cemitério Indígena e hoje abriga uma 
Gruta em ambiente natural. Dando seguimento no roteiro nos deslocaremos até o atrativo conhecido como Morro do 
Campestre, que é uma formação rochosa em Arenito com forma de arco, de onde se tem uma das mais belas vistas do vale do 
Rio Canoas. Após passeios viagem de retorno, previsão de chegada à noite ou madrugada conforme a cidade de origem. 
 
Observação, a ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento. 
 
INCLUÍDO 
Viagem em ônibus leito total; 
Café da manhã extra; 
1 pernoite de hotel com café da manhã; 
Passeios conforme descritos no roteiro (sem ingressos); 
Almoço no sábado buffet livre (exceto bebidas); 
Almoço no domingo (exceto bebidas); 
 
VALOR POR PESSOA 
EM APARTAMENTO INDIVIDUAL R$ 1.390,00 
EM APARTAMENTO DUPLO R$ 1.190,00 
EM APARTAMENTO TRIPLO R$ 1.090,00 
EM APARTAMENTO QUÁDRUPLO R$ 990,00  
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
À vista 5% de desconto. 
A prazo em 6x com cartão. 


