
 

12 
 

SERRA CATARINENSE 
5 DIAS | DE 19/09 A 23/09/2021 | INCLUI SERRA DO RIO DO RASTRO 

 
Prepare-se para encarar temperaturas geladas e paisagens de 
tirar o fôlego! A Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil 
e o único lugar no país onde a precipitação de neve é certa. São 
paisagens formadas por campos de altitude, florestas e grandes 
cânions, cachoeiras e lagos com as águas congeladas.  A região é 
ideal para o turismo de contemplação da natureza e turismo rural. 
Destaque para as manifestações típicas da cultura campeira, com 
suas cantigas e danças, a gastronomia e as histórias contadas ao 
pé do fogo de chão. E por falar em fogo, o pinhão, o chimarrão, 
o camargo (café misturado com o leite saído na hora, bebido ao 
pé da vaca) criam uma atmosfera especial, repleta de calor 
humano e hospitalidade. 
 
Na Serra Catarinense estão situados os pontos mais altos do 
estado. Quase todos os municípios ficam acima de mil metros de 
altitude e estão apenas a três horas de carro do litoral. Na região, 
destaca-se o Morro da Igreja (1.822 metros), de onde se 
contempla a formação rochosa conhecida como Pedra Furada e 
a Serra do Rio do Rastro, com suas vertiginosas curvas, além 
de São Joaquim e suas vinícolas.  
O frio e a paisagem composta de florestas de araucária, os vastos 
campos de altitude, rios de águas cristalinas e a imponência da 
formação Serra Geral, compõem um cenário curioso e 
surpreendente num país tropical como o Brasil. Mesmo no verão, 
respira-se um ar de montanha revigorante e visitar estas 
paisagens deslumbrantes em todas as épocas do ano, aliado a 
hospedagem em charmosas pousadas, gastronomia típica e um 
povo acolhedor, fazem da Serra Catarinense um dos mais 
promissores destinos do país. Nesse roteiro, se conhece os 
principais atrativos naturais de Urubici, além de uma bela 
caminhada ao Cânion Laranjeiras e vista da Serra do Rio do 
Castro. Elaborado para pessoas que querem conhecer a Serra 
Catarinense e seus principais atrativos. 
 
 
ROTEIRO 
 
Dia 1 – Florianópolis / Urubici 
 
Chegada ao Aeroporto de Florianópolis, capital de Santa Catarina 
(passagem aérea não incluída, ver opção abaixo).  Recepção no 
aeroporto, e traslado à cidade de Urubici, cidade situada em plena 
Serra Catarinense, a 180 km de distância (tempo estimado de 
viagem:  3h20).  Chegada a Urubici e hospedagem.  Restante do 
tempo livre. 
 
Dia 2 – Urubici (C) 
 
Neste dia sairemos para conhecer os principais atrativos naturais 
da Serra Catarinense. Começaremos conhecendo o Morro da 
Igreja no Parque Nacional de São Joaquim, com seus 1.822 
metros de altitude, para contemplarmos a magnífica formação 
rochosa conhecida como Pedra Furada. Em seguida visitaremos 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. Dando continuidade, iremos visitar a Gruta Nsa. 
Sra. de Lourdes. Trata-se de uma fenda natural, que era um 
antigo cemitério indígena e hoje abriga uma gruta ao ar livre. Após 

o almoço (não incluido) iremos aprender um pouco mais da 
história dos primeiros moradores da região. Conheceremos as 
inscrições rupestres, que são marcas deixadas pelos índios 
Xoklengs nas rochas de arenito. Logo após vamos admirar a bela 
cachoeira do Avencal, pela parte de cima. Esta é uma das maiores 
cachoeiras da região, com 100m de queda. Na volta ao nosso 
hotel, fazemos uma parada para contemplar a cidade e boa parte 
do Vale do Rio Canoas do alto do Mirante Belvedere. Finalizamos 
o dia visitando a Igreja Matriz de Urubici, com seu estilo 
arquitetônico gótico moderno. 
 
Dia 3 – Urubici (C) 
 
Após o café da manhã, iremos em direção à cidade de Bom Jardim 
da Serra, distante 72km de Urubici. Lá, nos dirigimos até o mirante 
da Serra do Rio do Rastro para contemplarmos toda a 
grandiosidade da formação rochosa e as curvas da estrada, que 
inicialmente serviu de passagem para os tropeiros que levavam e 
traziam as economias da serra para o litoral. Visitaremos então as 
torres do parque eólico e o belo cânion da Ronda, onde faremos 
uma caminhada leve. O cânion da Ronda está localizado ao sul da 
Serra do Rio do Rastro, na extensão da formação serra geral.  O 
cânion da Ronda tem esse nome, pois antigamente era um local 
estratégico de parada para os tropeiros, que usavam o local para 
descanso da tropa e ali se revezavam na “Ronda” para proteger 
os animais de predadores e eventual fuga.  De acesso fácil, a visita 
compreende uma pequena caminhada, que vale muito a pena 
para a contemplação de suas imponentes paredes verticais.  No 
final da tarde retornamos para Urubici. 
 
Dia 4 – Urubici (C) 
 
Café da manhã no hotel.  Neste dia iremos conhecer a lindíssima 
Serra do Corvo Branco. Após um tempo para admirarmos esta 
impressionante serra, faremos uma caminhada de 8 km, cujo 
objetivo será ter uma linda vista da serra por cima de sua fenda e 
poder ter uma bela visão da borda mais plana da serra geral. 
Iremos ainda avistar ao longe o Morro da Igreja e também 
algumas cidades do sul do estado de Santa Catarina, bem como 
uma parte do litoral. Além de contemplarmos a bela cachoeira do 
Corvo Branco com seus 85 metros de queda, por cima. 
 
Dia 5 – Urubici / Florianópolis / Partida (C) 
 
Café da manhã no hotel.  Manhã livre.  Check-out do hotel até o 
meio-dia.  Pela tarde, em horário a combinar, traslado privativo 
para o aeroporto de Florianópolis, para embarque em voo de 
regresso à cidade de origem.  Fim dos nossos serviços.  
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 
 
*** O roteiro poderá sofrer algumas modificações (como por 
exemplo: inversão do roteiro) devido a questões climáticas, para 
melhor conforto e aproveitamento nos atrativos.  Sendo assim, os 
participantes terão acesso a todos os atrativos conforme o roteiro 
acima descrito, porém de forma invertida, de forma que a 
empresa esteja zelando pela qualidade no atendimento de seus 
clientes. *** 
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DATAS DE SAÍDA EM 2021* 
 

SET/21 19 
 
* A data indicada na tabela acima refere-se ao “Dia 1” do roteiro. 
 
 
PARTE TERRESTRE 
 
Inclui: 
 
 4 noites de hospedagem nos hotéis indicados, ou de categoria 

similar, com café da manhã. 
 Traslados, tours, ingressos para atrações e refeições 

mencionadas no roteiro como “incluídos”.   
 Refeições conforme descritas no roteiro, sem bebidas 

(Legenda: C-Café da manhã, A-Almoço, J-Jantar). 
 Seguro viagem. 
 
Não inclui: 
 
 Passagens aéreas (ver: “Parte Aérea”). 
 Taxas de embarque aeroportuárias e quaisquer outras 

taxas/multas cobradas pelas companhias aéreas. 
 Gastos pessoais, extras hoteleiros e gorjetas. 
 
Preço: 
 
Preço da parte terrestre, por pessoa, em reais (R$), em 
apartamento individual (SGL), duplo (DBL), triplo (TPL) e crianças 
(CHD) 
 

SGL DBL TPL CHD* 
3198 2488 2428 1758 

 
* Preço para até 2 crianças com idade entre 2 e 11 anos, desde que fiquem 
hospedadas no mesmo apartamento com um ou dois adultos 
(responsáveis), que pagam o valor de SGL ou DBL. 
 

 
 
 

 

PARTE AÉREA 
 
Opção de saída de São Paulo – Congonhas: 
 

 Data Cia Voo De Para Parte Chega 
Ida 19Set GOL 1256 Congonhas Florianópolis 08h50 10h05 

Volta 23Set GOL 1965 Florianópolis Congonhas 19h05 20h10 

Tarifa (adulto/econômica):  a partir de R$ 170,00 
Total de taxas (taxa de embarque + taxa D.U.):  R$ 114,44 
Total (tarifa + taxas):  R$ 284,44 
Franquia de bagagem despachada:  sem franquia 
Forma de pagamento (GOL):  parcelado em até 5X 
 
Opção de saída de São Paulo – Guarulhos: 
 

 Data Cia Voo De Para Parte Chega 
Ida 19Set GOL 1242 Guarulhos Florianópolis 09h00 10h15 

Volta 23Set GOL 1251 Florianópolis Guarulhos 19h20 20h35 

Tarifa (adulto/econômica):  a partir de R$ 212,80 
Total de taxas (taxa de embarque + taxa D.U.):  R$ 110,82 
Total (tarifa + taxas):  R$ 323,62 
Franquia de bagagem despachada:  sem franquia 
Forma de pagamento (GOL):  parcelado em até 5X 
 
* Tarifas aéreas atualizadas em 19.05.2021, sujeitas a disponibilidade e 
alteração sem aviso prévio. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS 
 

CIDADE NOITES HOTEL 
Urubici 4 Pousada das Flores 

 
 

 
 

 
 

 


