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OLÁ... 
 

 

  

Olá! Me chamo Carol Martinez  

Sou responsável pela produção do 

conteúdo do Blog Preciso de Férias, 

que tem como finalidade ajudar, 

incentivar e encorajar você a realizar 

seu maior sonho: VIAJAR CADA VEZ 

MAIS  

Vamos nos conhecer melhor? Vamos 

bater um papo? 

Segue abaixo alguns dos meus 

principais contatos... 

Espero você lá! 

 

❖ Conheça meu Blog com muitas dicas de 

viagens e roteiros para você 

 Precisodeferias.com.br 

 

❖ Visite o Canal de Vídeo no YouTube: 

     Preciso De Férias Tv 

 

❖ Veja a minha Página Do Facebook 

    Facebook.com/blogprecisodeferias/ 

 

❖ Siga-me no Instagram  

    Instagram.com/preciso.de.ferias 

 

 

https://precisodeferias.com.br/
https://precisodeferias.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCfkbZ04Av42-GpYxcGshG6Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCfkbZ04Av42-GpYxcGshG6Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/blogprecisodeferias/
https://www.facebook.com/blogprecisodeferias/
https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/


ROTEIRO PRECISO DE FÉRIA EM ITAJAÍ  
 

https://precisodeferias.com.br/ 

Explore conosco a sensacional cidade de GRAMADO, COM MUITAS 

DICAS sobre restaurantes, pontos turísticos, passeios, valores, endereços e 

sugestões para você aproveitar todas essas informações da melhor maneira 

possível. 

 

Esse roteiro tem o objetivo principal de auxiliar e informar pontos 

relevantes para que você consiga direcionar da melhor forma possível a sua 

viagem  

Tem o intuito de sugerir atrações que durante nossa viagem deram certo 

e sinta-se à vontade para acrescentar ou retirar conforme seu desejo. 

 

ATENÇÃO 

 

 Este roteiro foi elaborado de acordo com os gostos e interesses dos 

viajantes do Blog Preciso de Férias. Portanto, serve apenas de sugestão e 

auxílio para que você seguidor, elabore o seu próprio roteiro de viagem com as 

suas atrações e locais de seu interesse.  

Portanto, não se trata, de uma prestação de serviço turístico, ou mesmo 

agenciamento de viagens e/ou compromissos com prestação de serviços 

turísticos, apenas estamos compartilhando um roteiro particular elaborado, em 

época própria, de acordo com nossos gostos e necessidades. Não nos 

responsabilizamos, de qualquer forma, e por absolutamente nenhuma atividade 

desenvolvida pelas empresas das quais sugerimos no roteiro. 

 

E lembre-se de encaixar essas informações no seu planejamento pessoal 

e qualquer dúvida estaremos à disposição pelas plataformas digitais e pelo 

telefone.   

 

IMPORTANTE: Se você não se sente seguro em planejar a sua própria viagem, 

sugerimos sempre o auxílio de empresas especializadas em agenciamento turístico, 

devidamente credenciadas pelo respectivo conselho. 

 

 

https://precisodeferias.com.br/


 

LINKS IMPORTANTES  
 

➔ Esse roteiro comporta um itinerário de 4 dias, porém existem vários outros passeios fora 

de Itajaí BEM bacanas, inclusive nas cidades próximas: Balneário Camboriú e Penha 

 

➔ Seria interessante, você acrescentar mais 4 dias para que sua viagem seja mais completa. 

Assim você conhece outras regiões 

 

➔ Veja mais passeio na região de Santa Catarina 

 

➔ A Pousada Cabeçudas é um verdadeiro charme e como recomendação, hospede-se nela! 

Pois tenho certeza que a vista será compensadora. 

 

➔ Outra opção econômica de hospedagem é o Hostel Fica, que vai ter bolo!  

 

Confira o ranking dos melhores hotéis em Itajaí através do Booking.com 

“Gosto muito deste site, pois além você conseguir fazer uma reserva com possibilidades de 

cancelamentos, poderá ver opiniões de outros viajantes sobre hospedagem da região” 

 
ACESSE O BLOG E SAIBA MAIS SOBRE 
PONTOS TURÍSTICOS DE ITAJÁI, ASSIM 
COMO RESTAURANTES E HOTÉIS 
 

CLIQUE AQUI E ACESSE O ÍNDICE COM TODAS AS NOSSAS POSTAGENS SOBRE ITAJAÍ NO 

BLOG PRECISO DE FÉRIAS  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.touron.com.br/redirect/r0XU2ijH6iL
https://precisodeferias.com.br/pousada-cabecudas-hospedagem-com-a-melhor-vista-de-itajai/
https://precisodeferias.com.br/hostel-fica-vai-ter-bolo-e-economize-na-sua-hospedagem/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-645052&aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/index.html?aid=1654717
https://precisodeferias.com.br/category/itajai/
https://precisodeferias.com.br/category/itajai/
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1° DIA – CHEGADA ITAJAÍ 
 

DICA IMPORTANTE: Para se locomover por Itajaí e otimizar seu tempo, prefira o 

aluguel de carro, Uber ou táxis 

Cuidado com os horários de pico para não ficar preso no trânsito 

Os horários de maior concentração de carros são: de segunda a sexta das 7:30 

da manhã até as 8:00 e das 17:30 até as 19:00 horas  

 

ITINERÁRIO DO DIA: Neste dia, provavelmente você estará cansado por causa da 

viagem. Preparamos um lugar excelente para você visitar no final do dia e jantar uma 

comida leve e especial 

HORÁRIOS PARA O DIA 
 

o 17:00 – Contemplar o pôr do sol 
o 20:00 - Jantar 

➔ 17:00 - Morro da Cruz Itajaí: Você Precisa Ver O Pôr Do Sol 

Deste Lugar! 
 

Endereço: Rua Antônio Menezes Vasconcelos Drumond - Fazenda, Itajaí - 

SC 

Sabe aquele 

lugar que 

merece ser 

compartilhado? 

Ele se chama 

Morro da Cruz 

Itajaí. 

https://precisodeferias.com.br/
https://precisodeferias.com.br/morro-da-cruz-itajai/
https://precisodeferias.com.br/morro-da-cruz-itajai/
https://precisodeferias.com.br/morro-da-cruz-itajai/
https://www.google.com.br/maps/place/Mirante+Morro+da+Cruz/@-26.9183713,-48.6650052,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94d8cb8bc84d67d7:0x4bb95855194b76dd!8m2!3d-26.9183713!4d-48.6628165
https://www.google.com.br/maps/place/Mirante+Morro+da+Cruz/@-26.9183713,-48.6650052,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94d8cb8bc84d67d7:0x4bb95855194b76dd!8m2!3d-26.9183713!4d-48.6628165


 

Para quem curte apreciar belas paisagens, 

O Morro da Cruz é um dos pontos turísticos 

mais visitados de Itajaí. 

você também verá o encontro do Rio Itajaí-

Açu com o mar, onde proporcionará lindas 

imagens. Sem esquecer que, o mirante do 

Morro da Cruz Itajaí também oferece uma 

visão única das cidades de Itajaí e 

Navegantes. 

➔ 20:00 – AREPAS - Você Precisa Conhecer Esse Lugar! 
 

Endereço: Rua Professora Erotides da Silva Fontes - São Vicente, Itajaí - 

SC 

Inegavelmente, em Itajaí existem delícias que podem ser degustadas sem 

nenhum esforço e procurar o 

melhor restaurante ou dicas de 

onde comer em Itajaí, com 

gastronomia tão variada é um 

verdadeiro desafio, já que são 

tantas opções gastronômicas. 

Mas hoje, gostaríamos de sugerir 

um lugar diferente do tradicional e 

da comida açoriana. 

Sabe aquele tesouro escondido?! Um lugar que de tão bom que é, merece 

ser prestigiado e conhecido por todos? Esse lugar se chama 

Arepa’s! 

Ambiente acolhedor e temático, gastronomia típicamente 

colombiana, comidas deliciosas, porções generosas, preços 

super convidativos, atendimento de primeira, matéria prima 

de qualidade e drinks personalizados, fazem com que o 

https://precisodeferias.com.br/onde-comer-em-itajai/
Arepa's%20-%20Rua%20Professora%20Erotides%20da%20Silva%20Fontes%20-%20São%20Vicente,%20Itajaí%20-%20SC
Arepa's%20-%20Rua%20Professora%20Erotides%20da%20Silva%20Fontes%20-%20São%20Vicente,%20Itajaí%20-%20SC
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Restaurante Arepa’s faça parte das nossas sugestões preferidas de onde 

comer em Itajaí. 

COMO FOI SEU DIA? Nos marque pelo Instagram @preciso.de.ferias e nos 

diga o que está achando da cidade 

2° DIA – PRAIA BRAVA – PARQUE DA 
ATALAIA 

 

ITINERÁRIO DO DIA: Vamos aproveitar um dia maravilhoso em uma das praias mais 

badaladas de Itajaí? 

Neste dia, você irá descansar, comtemplar as paisagens e conhecer a Praia Brava. 

No período da tarde, você irá conhecer um parque com uma vista maravilhosa  

E na Noite, indicamos um restaurante muito bacana para você degustar a culinária 

local. Ou seja: pratos típicos açorianos  

HORÁRIOS PARA O DIA 
 

o 8:00 – Caminhar e conhecer toda a extensão da Praia Brava 
o 12:00 – Almoço no Restaurante  
o 15:00 – Parque da Atalaia 
o 20:00 - Jantar no Restaurante  

 

➔ 8:00 – PRAIA BRAVA 
 

Praia Brava reúne m 3 km de extensão 

com uma das melhores infraestruturas 

da região. 

Bares, restaurantes e boates de alto 

nível, e uma orla bela, agradável e 

extensa. Sem falar dos beach clubs. 

Por isso, opções de restaurantes não 

vão faltar. E existem dos mais variados 

preços e gostos 

➔ 12:00 – ALMOCE NA PRAIA BRAVA 
 

Almoce na Praia Brava e desfrute das mais lindas paisagens  

https://precisodeferias.com.br/


 

CLIQUE AQUI e veja as recomendações de lugares para almoçar através das opiniões das 

pessoas 

➔ 15:00 – PARQUE DA ATALAIA – Duração do Passeio: 2 horas 

* Você precisará ir de táxi ou Uber. 

O Parque do Atalaia na 

minha opinião, é um 

dos lugares com a vista 

mais linda da cidade de 

Itajaí. 

Você conseguirá ver do 

alto, o porto de Itajaí e 

Navegantes, as belezas 

da orla marítima da 

cidade, a imensidão do 

Oceano Atlântico e aos 

fundos, a cidade de Balneário Camboriú. 

Mas vá com espírito de aventura, pois para chegar lá você precisará caminhar e subir 

por estrada de chão 

Mas te garanto que valerá a pena

 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g1143387-Itajai_State_of_Santa_Catarina.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g1143387-Itajai_State_of_Santa_Catarina.html
https://precisodeferias.com.br/flyco-parapente-santa-catarina/
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Se você tiver coragem, salte de parapente com a Flyco Parapente. Minha experiência 

foi o máximo e eu super indico a empresa. 

➔ 20:00 – JANTAR  

Escolha um restaurante bacana em Itajaí e faça da sua estadia uma excelente 

oportunidade de provar pratos novos 

CLIQUE AQUI e veja as recomendações de lugares para almoçar através das opiniões das 

pessoas 

 

CURTIU O VISUAL? Nos marque pelo Instagram @preciso.de.ferias e nos diga o 

achou deste dia 

 

3° DIA – PRAIAS DE ITAJAÍ 
 

ITINERÁRIO DO DIA: Itajaí reúne praias lindas, localizadas uma do lado da outra 

Neste dia, você passará o dia visitando e conhecendo as características de cada uma. 

Existem praias que você apenas verá por cima e outras, com total infraestrutura, você 

descansará e curtirá uma boa praia. 

Ideal que você faça caminhando, para não perder nenhum detalhe 

HORÁRIOS PARA O DIA 
 

o  9:00 – Praia de Cabeçudas   
o 12:10 – Almoço em Cabeçudas  
o 14:30 – Inicia a caminhada pela rota das praias com 2 km de extensão 
o 15:00 – Parada Obrigatória na Cafeteria Nosso Café 
o 16:00 – Bico do Papagaio 
o 16:30 – Praia da Atalaia 
o 18:00 – Veja o Pô do Sol no Molhe da Barra 

 

https://precisodeferias.com.br/
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g1143387-Itajai_State_of_Santa_Catarina.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g1143387-Itajai_State_of_Santa_Catarina.html


 

➔ 9:00 – PRAIA DE CABEÇUDAS  

 Considerada uma das praias mais movimentadas da cidade, é também uma das mais 

urbanizadas do lugar. Costma receber muitos turistas durante a alta temporada, que 

encontram nessa praia a oportunidade de descansar e desfrutar de um ótimo dia 

 

 

➔ 12:10 – ALMOÇAR EM CABEÇUDAS  

Escolha um restaurante em cabeçudas e aproveite para provar os deliciosos 

pratos de frutos do mar 
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➔ 14:30 – ROTA DAS PRAIAS  

Inicia-se agora uma caminhada de 

aproximadamente 2 km até a última praia de 

Itajaí.  

Não esqueça de levar protetor solar e chapéu 

Tire muitas fotos, pois as paisagens são lindas  

➔ 15:00 – PARADA OBRIGATÓRIA NA CAFETERIA NOSSO CAFÉ  

Sem sombras de dúvidas, faça Uma Paradinha 

No Nosso Café 

Sabe aquelas principais atrações turísticas da 

cidade? Como por exemplo as praias e todo seu 

entorno?!  Então… A cafeteria fica muito 

próximo delas. 

De tal forma que você poderá visitar os 

principais pontos turísticos de Itajaí e ainda 

parar para tomar um café ou uma bebida 

refrescante apreciando uma linda vista. 

 

 

 
➔ 16:00 – BICO DO PAPAGAIO 

O Bico do Papagaio é uma das atrações 

turísticas, localiza-se na Praia de Geremias 

 Representa uma exótica formação rochosa de 

quatro metros e meio de altura. Quando foi feita 

a abertura da estrada que faz a ligação do 

centro de Itajaí até o bairro de Cabeçudas, 

houve a necessidade de implodir rochas, em 

uma dessas implosões resultou a formação que 

https://precisodeferias.com.br/
https://precisodeferias.com.br/o-que-fazer-em-itajai-visite-nosso-cafe/


 

hoje conhecemos por bico do papagaio, com um interessante formato de uma ave. Por 

esse motivo, a atração ficou conhecida como Bico do Papagaio e nos dias de hoje é 

um dos cartões-postais de Itajaí. 

➔ 16:30 – PRAIA DA ATALAIA 

Os Molhes da Barra, na Praia do Atalaia é 

um dos principais pontos turísticos de 

Itajaí, atraindo muitos turistas e 

visitantes. 

Depois que foi urbanizado, se tornou 

uma atração turística e é amplamente 

frequentado pelos moradores locais, que 

ali encontram a oportunidade de apreciar 

o belo cenário. 

Aproveite para descansar e aguardar o 

pôr do sol. 

Caminhe até o farol e espere o sol de despedir, pois é lindo demais. 

Se você der sorte, avistará bem de perto, um navio entrando ou saindo pelos molhes da barra 
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4° DIA – CENTRO HISTÓRICO  - 
MERCADO PÚBLICO – BEIRA RIO 

 

ITINERÁRIO DO DIA: Com aproximadamente 4 km de caminhada, onde você poderá 

admirar um grande acervo do patrimônio histórico cultural de Itajaí, marcado pelos 

casarões antigos do início do século XIX com igrejas, palácios e monumentos 

espalhados pelo centro da cidade.  

HORÁRIOS PARA O DIA 
 

o 9:00 - Igreja Matriz - Paróquia Santíssimo Sacramento 
o 9:30 – Palácio Marcos Konder – Museu Histórico de Itajaó 
o 10:30 – Casa da Cultura Dide Brandão 
o 10:45 – Casa da Família Konder 
o 11:00 - Casa Malburg 
o 11:10 - Igreja da Imaculada Conceição 
o 11:45 – Casa Lins  
o 12:00 – Mercado Público – Almoço  
o 15:00 – Beira Rio  

 
VEJA O MAPA DO PERCURSO CLICANDO AQUI 
 
CONHEÇA A HISTÓRIA DE ITAJAÍ 
 
 
Todo o atual litoral do estado de 

Santa Catarina foi habitado, até o 

século XVI, pelos índios carijós.  

A partir desse século, com a 

chegada de navegadores 

espanhóis e portugueses, os 

índios locais foram escravizados 

para servir de mão de obra nas 

plantações de cana-de-açúcar, 

localizadas principalmente na 

cidade de São Vicente. 

 

Em 1750, colonos portugueses vindos da Ilha da Madeira e dos Açores instalaram-se 

na região. Tornou-se um povoado em 1823 e distrito em 31 de março de 1833 e, no 

final do século XIX, recebeu muitos imigrantes alemães e imigrantes italianos. 

 

https://precisodeferias.com.br/
https://www.google.com.br/maps/dir/Museu+Hist%C3%B3rico+de+Itaja%C3%AD/Igreja+Matriz/Casa+da+Cultura+Dide+Brand%C3%A3o/Casa+Lins+-+Centro+de+Documenta%C3%A7%C3%A3o+e+Mem%C3%B3ria+Hist%C3%B3rica/R.+Lauro+Muller,+83+-+Centro/Mercado+Municipal+Itaja%C3%AD+SC/Casa+Burghardt/Beira+Rio+Itaja%C3%AD/@-26.9084698,-48.6597931,16.25z/data=!4m55!4m54!1m5!1m1!1s0x94d8cc0d0f6d713b:0x6ee567f27b86a8ff!2m2!1d-48.6612348!2d-26.9070819!1m5!1m1!1s0x94d8cc724f5b8b81:0x56ba5dd6e5545327!2m2!1d-48.6623304!2d-26.90747!1m5!1m1!1s0x94d8cc72e554c543:0x7dfbc68483250084!2m2!1d-48.6608386!2d-26.9068361!1m5!1m1!1s0x94d8cc0bf42b199f:0x9960ed07eed0fdf!2m2!1d-48.6548785!2d-26.9079844!1m5!1m1!1s0x94d8cc0c4baf346b:0x769c19487aab9337!2m2!1d-48.6559219!2d-26.90576!1m5!1m1!1s0x94d8cd0b7acf596b:0x65a889ab82d0113c!2m2!1d-48.6545738!2d-26.9052883!1m10!1m1!1s0x94d8cc0db49f5f1d:0x707266099dcd4e88!2m2!1d-48.6554781!2d-26.9055421!3m4!1m2!1d-48.6542437!2d-26.9084625!3s0x94d8cc0b8d55376b:0x8df84261fdc227c8!1m5!1m1!1s0x94d8cbf1275de7d5:0x10a7befe0cc817d!2m2!1d-48.651442!2d-26.9171307!3e2


 

Embora só tenha sido fundada em 15 de junho de 1860, a colonização de origem 

europeia de Itajaí começou em 1658. 

 O primeiro sesmeiro da região foi João Dias Arzão, que, em 1658, recebeu uma 

sesmaria em frente ao rio Itajaí-Mirim, na margem esquerda (atual município de 

Navegantes). 

 

Em 1880 e 1911, aconteceram os piores cataclismos registrados em Itajaí, porém a 

mais conhecida enchente deu-se nos anos de 1983 e 1984. No dia 22 de novembro de 

2008 houve outra enchente, a mais catastrófica até então (atingiu mais de noventa por 

cento do território do município. Em 9 de setembro de 2011, novamente as águas dos 

rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim voltaram a inundar a cidade, atingindo setenta por cento 

do seu território. 

 

Em 4 de fevereiro de 1880, registrou-se a emancipação político-administrativa de 

Blumenau, até então pertencente a Itajaí. Após ocorreram outros desmembramentos 

pela emancipação de Brusque em 23 de março de 1881, Camboriú em 5 de abril de 

1884, Ilhota e Luiz Alves em 21 de junho de 1958, Penha em 21 de junho de 1958, 

Navegantes em 30 de maio de 1962. 

 

A pesca artesanal era, até o início da industrialização, a principal atividade econômica 

da cidade. A partir da década de 70, Itajaí passou por um processo de dinamização de 

sua economia. Hoje, possui o principal porto de Santa Catarina, que também é o maior 

exportador de frios do Brasil. Itajaí é a cidade com o segundo maior produto interno 

bruto do estado. 

 

➔ 9:00 – IGREJA MATRIZ  

Inaugurada em 15 de novembro de 

1955, foi construída em estilo neo-gótico 

e românico. Decorada com motivos 

bíblicos, obra dos artistas italianos 

Emílio Sessa e Aldo Locatelli, é 

considerada um dos maiores 

monumentos artísticos e culturais da 

cidade. 
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➔ 9:30 – PALÁCIO MARCOS KONDER  

Fundado em 1982, o Museu Histórico de Itajaí é um importante local de memória, com 

um acervo de 2 mil peças, desde rádios antigos a uniformes militares. Construido em 

1925, funcionou como sede da Administração Municipal e Câmara de Vereadores. 

cuja principal atração é sua arquitetura de linhas “art-nouveau”, que encanta pela 

beleza da construção. O Museu tem exposto, de seu acervo, 500 peças organizadas 

em seções, onde a história da cidade vai ganhando forma. 

 

 

 

https://precisodeferias.com.br/


 

➔ 10:30 – CASA DA CULTURA DIDE BRANDÃO 

 

➔ 10:45 – CASA DA FAMÍLIA KONDER 

A Casa data do final do século XIX. É uma 

das edificações tombadas pelo patrimônio 

histórico da cidade. Abrigou distinta família 

de imigrantes ativos na vida política 

republicana. Ao longo do século XX, a 

edificação teve muitos 

outros usos. Atualmente abriga a livraria 

Casa Aberta, um dos primeiros sebos de 

Santa Catarina e pioneiro em Itajaí. 

 

➔ 11:00– CASA MALBURG 

Construída em estilo eclético entre 1912 e 

1915, sofreu um incêndio em 1982, mas foi 

Inaugurada em 1913, de arquitetura eclética. Em 1982 passou a funcionar como a Casa da 

Cultura, oferecendo vários cursos para a comunidade. Possui duas galerias de arte e vários 

cursos, uma sala de leitura e uma de áudio e vídeo, além de um teatro de bolso. 

 



ROTEIRO PRECISO DE FÉRIA EM ITAJAÍ  
 

https://precisodeferias.com.br/ 

totalmente restaurada e reformada dez anos depois. Atualmente abriga a Receita 

Federal. 

➔ 11:10 – IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO 

Construída em estilo eclético no ano de 1824, foi a primeira capela da cidade. 

Com belos exemplos de arte sacra, é decorada com painéis e pinturas do artista itajaiense 

Dide Brandão. 

 

 

➔ 11:45 – CASA LINS  

A Casa Lins abriga o Centro de 

Documentação e Memória Histórica da 

Fundação Genésio Miranda Lins e o 

Arquivo Público de Itajaí. 

Construída no ano de 1913, foi 

residência e consultório de seu 

proprietário, Dr. Norberto Bachmann e, 

anos mais tarde do Dr. Ivo Stein 

Ferreira. 

Em 1995, a família Lins, então proprietária, doa o imóvel para a Fundação Genésio 

Miranda Lins que passa a ocupá-la, depois de adequá-la, em 2000. 
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➔ 12:00 – MERCADO PÚBLICO 

Antiga reivindicação de comerciantes, agricultores e pescadores itajaienses, o 

Mercado Público começou a ser projetado em 1916, com sua arquitetura eclética e 

imponente, marcada pela influência dos imigrantes de origem germânica. 

Inaugurado em 1º de Janeiro de 1917, destinou-se à venda a varejo de gêneros 

secos e molhados. 

Em 1936, após um incêndio, foi modificado externamente, demolindo-se os 

frontões e adaptando-se sua arquitetura ao art-déco, então em voga. 

Lugar ideal para encontrar o artesanato da região, além de petiscos e pratos 

típicos para serem saboreados ao ar livre, no pátio interno do mercado. Ótimo para 

happy hours e confraternização com os amigos no fim do dia. Realiza encontros 

culturais e shows musicais. 

 

 

➔ 15:00 – BEIRA RIO 

A avenida Ministro Victor Konder uma das principais da cidade, conhecida como Beira-

Rio é também a via Gastronômica de Itajaí. Ladeada por restaurantes, bares e 

petiscarias, com cardápios diferenciados para todos os paladares. De frente há tantas 

opções há o calçadão com vista para uma lagoa costeira do tipo aberta, mais 
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conhecida como Saco da Fazenda. Em meio a isso, o local é propício para exercícios 

ao ar livre, esportes de aventura e náuticos. 

 

 

NOSSA VIAGEM CHEGOU AO FIM! 

Gostou de Itajaí? 

Nos marque no Instagram @preciso.de.ferias e nos diga o que 

achou! 
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ADORARIA SABER NOTÍCIAS SOBRE VOCÊ 😊 

 NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR @preciso.de.ferias NO 

INSTAGRAM  

TE DESEJO UMA EXCELENTE FÉRIAS, ESPERO QUE ESSE 

ROTEIRO TENHA TE AJUDADO DE ALGUMA FORMA E BOA 

VIAGEM! 
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