VISITE POMERODE AO

longo do ano

No interior de Santa Catarina, um destino para descobrir
e se encantar o ano inteiro. Pomerode conta com
opções de lazer e hospedagem para curtir dia e noite,
vivendo experiências únicas com a família ou os amigos.
Nossa Pequena Alemanha, como é conhecida, é uma
mistura de tradição com desenvolvimento. A cultura
dos imigrantes, ainda muito preservada, pode ser
prestigiada em todos os cantos da cidade.
Membro do maior roteiro de cicloturismo do Vale
do Itajaí, é em meio a natureza que a tranquilidade
prevalece. Pomerode possui, ainda, o maior acervo
de construções em enxaimel fora da Alemanha, que
podem ser apreciadas junto a bucólicas paisagens.
E para quem é adepto à cultura, opções de passeios
que agregam conhecimento não faltam, afinal, são
três rotas dedicadas à tradição aliadas à natureza. Um
convite para compartilhar momentos inesquecíveis
na cidade ou no interior, num paraíso de atrações e
segurança.
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Pequena Alemanha
em festa
A estação mais quente do ano também pode
ser apreciada na Nossa Pequena Alemanha.
É no primeiro mês do ano que se celebra o
aniversário de Pomerode e a festividade é
regada com muita música, tradição e chopp
gelado. Descubra mais sobre a história de
nosso município com atrativos para toda a
família.

janeiro

Férias

janeiro

Que tal aproveitar as férias escolares para
passear com as crianças? Um tempo de
descanso merecido com boas memórias
compartilhadas. Sair do lugar comum
para trazer benefícios à saúde e ao nosso
emocional e curtir, ao máximo, a presença
uns dos outros com roteiros que incluem
atividades ao ar livre, parques, praças, morros
e cachoeiras, além da boa gastronomia e o
tradicional chopp geladinho.

Carnaval sem
aglomeração
Pomerode vive uma realidade diferente no
mês de fevereiro, quando se torna refúgio
para viver dias ao ar livre junto de amigos
e família. Um roteiro que é sinônimo de
tranquilidade, entretenimento e segurança.
A natureza é aliada e proporciona paisagens
bucólicas únicas e encantadoras.

fevereiro

Natureza
A cidade mais alemã do Brasil também é
conhecida pelas suas belas paisagens naturais
e práticas de atividades ao ar livre, a exemplo
de voos de parapente. Cada vez mais comum,
o ciclismo também está na rota e a cidade faz
parte do maior circuito no Vale Europeu. Que tal
aproveitar o clima favorável de março para estar
ainda mais próximo da natureza?

marco
,

Páscoa

A maior Páscoa do Brasil está aqui. Pomerode se
transforma e respira a data, com atrações para
toda a família. O destaque, com toda a certeza,
vai para a representatividade mundial que a
Osterbaum, maior árvore de casquinhas naturais
do mundo, e o Ovo Gigante, ambos consagrados
no Guiness Book, trouxeram para a cidade.

abril

Outono

O início de mais uma estação traz a
serenidade de um clima agradável em nossa
cidade. Com opções de um bom café colonial
e tradicionais produtos locais, a gastronomia
ganhe destaque para quem deseja aproveitar
bons momentos com muito sabor.

abril

Feriado de Tiradentes

Feriado é uma excelente oportunidade para
aproveitar o descanso na cidade mais alemã
do Brasil. Com roteiros para todas as idades,
a cidade espera você para viver momentos de
recreação, lazer e descontração.

abril

Mês das Mães

Um destino encantador para presentear uma
das pessoas mais importantes da sua vida.
Opções especiais e diversas para se sentir
em casa, sem perder a experiência de uma
viagem marcante e cheia de significados.
Roteiro de compras, bons presentes e
entretenimento garantido ao lado de quem
amamos!

maio

Compras

Pomerode também é roteiro certo quando
o assunto são compras. Chocolates,
embutidos, queijos, cervejas artesanais,
bolachas decoradas e o destaque para o
setor têxtil, de porcelanas e cristais. É possível
aproveitar a estada na cidade para garantir
requinte, estilo, bom gosto e qualidade seja
para presentear quem você ama, seja para
garantir uma lembrança da cidade.

maio
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Para celebrar o amor

No mês conhecido por ser o das noivas,
Pomerode é o destino certo para curtir bons
momentos de tranquilidade. Com lindas
paisagens que são o cenário perfeito para
boas fotos e desfrutar da lua de mel, além de
roteiros românticos a dois, o clima do mês de
maio convida você para celebrar o amor.

maio

Feriado de
Corpus Christi
Relaxar. Essa é a palavra de ordem no
feriado de Corpus Christi. Um período para
descansar, mas sem deixar de conhecer as
belezas de Pomerode e fazer um roteiro de
tranquilidade para recarregar as energias.

junho

Dia dos Namorados

A data que é sinônimo de romantismo pede
uma comemoração especial e marcante.
Para isso, nada mais charmoso do que
um delicado encontro marcado pela boa
gastronomia pomerodense, com drinks
especiais e cheios de amor.

junho

Férias em família

Reconhecida pela sua qualidade de vida,
Pomerode espera por você para viver
momentos inesquecíveis junto a sua família.
Parques temáticos, museus e o zoológico são
opções únicas para curtir o período ao lado
de quem amamos. O frio do inverno não
impede que a diversão seja garantida.

julho

Gastronomia local

Com o frio, o charme da gastronomia
de inverno. Vinhos, chocolates e pratos
específicos para a estação são os destaques
do mês, quando a gastronomia local é
valorizada de uma forma especial através de
um evento dedicado somente a ele.

julho

Mês dos Pais

Celebrar o dia dos pais com momentos
marcantes é uma boa pedida, não é mesmo?
E agosto pode ser dedicado a experiência com
o turismo rural em hotel fazenda e pousadas.
Desfrutar a experiência da vida no interior junto
a família para recordar e vivenciar um pouco do
passado ainda presente no cotidiano da cidade.
Opções, ainda, para fazer compras e curtir a
data com muito entretenimento.

agosto

Primavera

Quando a primavera chega, as temperaturas
amenas com dias de sol são um convite para
aproveitar Pomerode com belas caminhadas
e passeios ao ar livre. Cidade conhecida
pelas suas tradições alemãs, abriga o maior
acervo de casas no estilo enxaimel fora da
Alemanha, que ficam ainda mais belas com
seus jardins floridos.

setembro
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Imersao
Cutural

Rota do Imigrante

Lindas paisagens e produtos feitos em
pequenas empresas familiares, com
receitas que passam por gerações.
Essa é a Rota do Imigrante Sabores
Coloniais. Do trajeto, além de Testo
Central, fazem parte os bairros Testo
Central Alto, Ribeirão Souto, Ribeirão
Luebke, Vale do Selke Grande e Vale do
Selke Pequeno, em Pomerode, e Testo
Salto, em Blumenau. O trajeto também
foi nomeado como a “Rota dos Sabores
Coloniais”, em função da grande
presença de produtores artesanais de
doces, geleias e outros, daquela região.

Rota Enxaimel

Uma das mais belas heranças
coloniais dos imigrantes alemães, a
construção enxaimel é uma das mais
perfeitas adaptações da arquitetura
europeia no Brasil. Um dos maiores
acervos de construções em enxaimel
existente fora da Alemanha é
encontrado em Pomerode: são
aproximadamente 220 edificações
deste tipo em todo o município.
Destas, a maior concentração fica
situada na localidade de Testo Alto, na
chamada “Rota do Enxaimel”.
São cerca de 50 construções genuínas
dispostas em um agradável roteiro de
16 km. Inclusive, as belas paisagens
do trajeto rural fazem parte do
conjunto de bens chancelados em
nível federal pelo Instituto Nacional de
Patrimônio Histórico (Iphan).

Rota Raízes
Germânica

Vivenciar uma experiência cultural,
herdada pelos primeiros colonizadores e
empreendedores que se estabeleceram
na região de Pomerode Fundos. Esse
é o principal lema da Rota Raízes
Germânicas. As atrações se misturam
com os pontos turísticos municipais,
que ficam localizados no bairro, com os
estabelecimentos comerciais daquela
região. O Museu Casa do Imigrante Carl
Weege, é uma das principais atrações.
A construção enxaimel é um memorial
cuidadosamente ambientado com móveis
e objetos da época da colonização, que
homenageia Carl Weege, um dos pioneiros
entre os imigrantes pomeranos. Outro
atrativo é o Morro da Turquia, o mirante
natural mais próximo da região central da
cidade, distante cerca de 10 km do Portal
Turístico Sul.

Feriado da
Independência
Mais um feriado para curtir em Pomerode.
Os mirantes da cidade em seus morros são
convidativos para apreciar tanto o nascer, quanto
o pôr do sol. Dias ensolarados de primavera para
curtir os atrativos da cidade, celebrando, com
os moradores, a Independência do Brasil e seu
tradicional desfile cívico.

setembro

Dia das Crianças

Atrações para as crianças não faltam!
Um mês com roteiros especiais dedicados
aos pequenos, mas sem esquecer da diversão
para toda a família. E enquanto as crianças
aproveitam, os pais também podem apreciar
as delícias e os tradicionais chopes da região.

outubro

Tradição Festiva

É no mês de outubro que toda a região
do Vale Europeu se torna o mais animado
destino turístico do estado. É através das
festividades que valorizam a cultura de
nossos antepassados, difundindo a dança,
a música, a comida típica e as tradições
herdadas dos imigrantes alemães, italianos e
de outras etnias que formam a base do povo
catarinense.

outubro

Pré Verão

As temperaturas já estão subindo e o calor
nos faz lembrar do chope gelado. E neste
mês, um evento dedicado às cervejas e
chopes artesanais, reunindo música e
gastronomia, para entreter todas as idades.

novembro

Proclamação
da República
O feriado que nos faz lembrar da história,
também pede um passeio pelos museus
da cidade, que contam um pouco sobre a
colonização de Pomerode, bem como o legado
de nossos antepassados com costumes ainda
vividos pela população pomerodense.

novembro

Natal de Encantos

Um período para encantar crianças e
adultos, quando a cidade se prepara para as
festividades de fim de ano e decora casas e
estabelecimentos. Celebrações que valorizam
as diversas tradições de origem germânica
ainda mantidas na cidade.

dezembro

Réveillon tranquilo

Celebrar o ano novo com amigos e família
num momento de paz e tranquilidade.
Pomerode é o local perfeito para iniciar um
novo ciclo de renovação e sossego, cercada
de natureza, cultura e segurança.

dezembro
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