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DATA 

Roteiro de Viagem 

Rota Serras e Lagos  

Vacaria/Bom Jardim da Serra/Lauro Müller 

(Serra do Rio do Rastro)/Urubici-SC/Urupema-

SC-São Joaquim-SC 

Saída: 04/09/2021 (01h30min) 

Retorno: 08/09/2021  (Saída de São Joaquim 

as 16h00 doa dia 07/09 chegando no destino 

final no início da madrugada do dia 08. 

 

INCLUSOS E VALOR 

3 pernoites em Pousada em Urubici. 

Ônibus DD Leito - Turismo 
Ingresso na Fazenda do Socorro. 

Ingresso Cascata Véu de Noiva. 

Ingresso Cascata do Avencal. 
Ingresso Inscrições Rupestres. 

Noite especial com jantar. 
Transporte extra de micros para a descida e a 

subida da Serra do Rio do Rastro. 

Transporte extra de Vans no Tur Natural em 
Urubici e Tour Urupema. 

Guia de Turismo. 
Passeio Bônus – Ingresso incluso. 

R$ 990,00 parcelado em 6 x a partir da 

inscrição ou conforme os meses que antecedem 
a viagem. 

 

 
 
 
 

ITINERÁRIO 

04/09/2021 

Manhã 

Fazenda do Socorro em Vacaria/RS 

A Fazenda do Socorro, no Município de Vacaria, tem sua viagem no século XVIII.  

As terras da Fazenda foram dadas em sesmaria, no ano de 1770, por ato do Governador Geral do Brasil, 

General Gomes Freitas de Andrade, a José Campos Brandemburgo, paulista, que foi um dos primeiros 

povoadores dos Campos de Vacaria. Ela tomou então o nome de "Sesmaria de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro", que ainda hoje é a padroeira da bonita capela da atual Fazenda do Socorro, situada a 18 km da 

sede do Município. 

Tarde 

Serra do Rio do Rastro 

A Serra do Rio do Rastro é uma das serras de Santa Catarina, localizada no sul do estado. É cortada pela 

rodovia SC-390. Com muitas matas e cachoeiras, é um dos cartões-postais do estado. Localiza-se no 

município de Lauro Müller, a mais de 1421 metros de altitude. Um mirante localizado em seu topo 

proporciona uma visão panorâmica. O ponto mais elevado, próximo da sua descida a sudeste, é o morro da 

Ronda, onde há um banco de frente ao cânion de mesmo nome e possibilita o acesso pela rodovia, a sul 

(cerca de 500 m da SC-438) que leva ao interior de Bom Jardim da Serra, junto aos Aparados da Serra e 

tem 1507 m de altitude. 

05/09/2021 

Urubici/SC 

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. 

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.  

Pausa para o Almoço. 

Após o Almoço iremos conhecer 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. 
Retornando, iremos contemplar a cidade e boa parte do Vale do Rio Canoas, do alto do Mirante Belvedere.  

Finalizamos o roteiro visitando a Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens, com sua arquitetura no 
estilo Gótico Moderno. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/SC-390
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lauro_M%C3%BCller_(Santa_Catarina)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jardim_da_Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aparados_da_Serra


 

 

 

 

 

MINUANOVIAGENS@MINUANOVIAGENS.COM.BR  FONE/WHATSAPP: (55) 9144 - 8858  
2 

 

06/09/2021 

Urupema/SC 

Visita a cidade que tem o título de “A Mais Fria do Brasil”.  Urupema fica a 50km de Urubici e conta com 

uma população de um pouco mais 2.500 habitantes. Lá iremos visitar os atrativos naturais do município 

como o Morro das Antenas (1.750m) e a Cachoeira que congela. Na cidade iremos conhecer a Praça 

Central, a Igreja Matriz Santana. Após Almoço, retorno para Urubici.  

Noite 

Jantar Especial – Noite Minuano (Incluso) 

Quentes: Refogado de legumes, Arroz, Batata Souté, Espaguete ao Alho e Óleo, Penne na Manteiga, Penne 

Pesto, Molho 4 Queijos, Molho Sugo, Estrogonoff, Frango, Contra-filé grelhado  

Saladas:  Alface, Rúcula, Tomate, Ovo de Codorna, Cenoura, Beterraba, Rabanete, Milho, Champignon, 

Farofa, Queijo, Batata Palha, Pimenta Biquinho, Pimentão, Pepino, Pepino Japonês, Broto, Salsinha, Palmito, 

Tomate Brusqueta. 

07/09/2021 

São Joaquim/SC 

Visita a Igreja Matriz e a Praça Central. Passeio surpresa preparado pela Minuano Viagens. Logo após 

seguimos viagem de retorno. 

Saída prevista de São Joaquim às 16h00 deste dia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


