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Um pedacinho
da Amazônia no
estado do Pará
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Venha se encantar pelo
Editorial

#Vaidarcerto. Quem circula pela cidade de Fortaleza, no Ceará, não deixa de perceber em todas as fachadas, veículos, muros e outdoors essa
hashtag. Mas, afinal, o que simboliza essa frase?
Fácil saber. Na retomada da economia, nada
mais incentivador do que uma mensagem que
eleve o astral da população após um período tão
difícil que a humanidade teve que suportar por
tanto tempo.
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E foi nesse clima de astral renovado que o BTM Brazil Travel Market ‘embarcou’ para realizar a
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A revista também apresenta um roteiro que tem
ganhado notoriedade no Brasil. Trata-se de Parauapebas, no Pará, um destino em plena Amazônia e que tem chamado a atenção não só dos
brasileiros, como dos estrangeiros que curtem a
natureza em seu estado bruto. O local tem um
leque de opções de passeios, sempre comungando com a natureza, um colírio para os olhos e
um sentimento de bem-estar, de paz e de saúde.
O Ceará não podia ficar de fora dessa edição
histórica, de retorno das atividades turísticas.
E o Estado continua se revigorando, com novos
projetos, novo formato, nova maneira de pensar o turismo e de atender as expectativas dos
turistas, que sempre são muito bem recebidos.
Nas páginas sobre o Ceará, os leitores vão se
surpreender e se encantar com tamanha beleza
e harmonia com a natureza.
Boa leitura e, acreditem, estamos de volta e que
vai #Vaidarcerto.

Viagem Classe A é uma publicação anual do Brazil Travel Market e distribuída gratuitamente via mala direta
dirigida ao trade. A revista não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados.
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Ceará é palco para a
retomada do BTM
Brazil Travel Market
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O BTM também marcou o momento do retorno
das capacitações presenciais. As quatro Salas
de Capacitações do BTM foram uma excelente
oportunidade para os agentes de viagens adquirirem conhecimento de conteúdos inéditos.
Foram quatro salas no total: Duas do BTM, RexturAdvance, Masterop e a do Sebrae PB. O local
foi aberto para evitar confinamento e seguiu
todos os protocolos de biossegurança. Também
foi utilizado um sistema de fone de ouvido, permanentemente higienizado. O Sebrae da Paraíba, que apresentou os principais roteiros do
Estado, A da Masterop apresentou a Brocker, Linha Bella, Master Hotéis, Encantos Hotéis, Rede
Laguetto, Wyndham, Fazenda Park Hotel, Santa
&amp; Bella, San Marino, GJP, Enotel, Parque da
Fontes e Samôa.
A do BTM apresentou a Prefeitura do Recife, Air
France, El Caribe Mexicano, Swiss, Swiss Travel
System ENG, Zurich, Lucerna/Titils, Jungfrau/
Schweizerhoff, Lake Geneva Region, Verbier,
Guarda Golf, Switzerland Tourism, FRT Operadora e Prefeitura de Cotia.

Fotos da edição 2019

O

Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza,
foi cenário para a retomada do setor de
feiras de Turismo promovendo nos dias
22 e 23 de outubro a 10ª edição do Brazil Travel
Market (BTM 2021), organizado pela empresa
BBC Eventos. Essa retomada está sendo comemorada e o reflexo disso pode ser comprovado
com o entusiasmo dos profissionais do turismo,
que estavam ansiosos para voltar a se relacionar presencialmente e a fechar seus negócios
nesse setor que gera três a cada 10 empregos
criados no mundo.
O BTM 2021 retornou com força e encorpado,
com muitas novidades e inovações. Uma delas
foi a realização da primeira Feira de Empregos,
em uma parceria com a Associação Fórum Turismo - uma associação portuguesa especialista
em emprego e empreendedorismo em turismo.
O Turismo foi um dos setores mais impactados
negativamente pela covid-19, perdendo milhares de vagas. A feira de emprego foi inserida no
evento justamente para auxiliar os profissionais
do setor do Brasil na procura de oportunidades.
Outro importante atrativo do BTM foi a área
Luxury, que contou com a participação de empresas de peso nesse mercado, como a rede Bel-
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mond, o órgão oficial de turismo da Tailândia;
o Hard Rock Maldives; a Raffles Istambul, com
a Teresa Perez; a Visual Turismo Boutique; a
CORIS Seguro Viagem e a INTEREP Operadora.
Da Suíça, estiveram presentes a Zürich, Schweizerhof Grindenwald e Jungfraubahnen AG,
Swiss Travel System, Verbier, Luzern e região
do monte Titlis, Guarda Golf, Vaud e SWISS International Airlines.

Salas de Capacitação

Forum
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Caravanas

O Brazil Travel Market contou com a presença
de cerca de 2.000 profissionais do turismo de
forma presencial. Esse número foi baseado na
confirmação de caravanas montadas nos Estados, a maioria organizada por operadoras,
associações e entidades parceiras do evento.
A Clube Turismo, Integração Trade e as operadoras FRT (PR), Itaparica (BA), Masterop (AL),
RexturAdvance e WRT (RN) tiveram entre 20
e 250 leitos para distribuírem entre seus agentes convidados. O BTM em 2019 reuniu mais
de 4 mil profissionais do turismo, dos quais,
pelo menos 1.200 eram agentes.

Ambiente de conhecimento e
fechamento de negócios
O BTM é um ambiente propício para novos negócios, exposições, lançamentos de produtos,
treinamentos, reuniões, vendas entre outras
atividades. Em breve o evento estará lançando a BTM TV, um canal com produção de conteúdo semanal no Youtube, e a BTM Academy,
plataforma EAD para capacitação do trade.
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Roda de negócios

A adoção de plataformas online para comunicação e relacionamento com os públicos alvo é
uma tendência no mercado de eventos em todo
o mundo. Referência em eventos B2B no segmento de turismo do Brasil, o BTM entendeu a
importância de conectar milhares de pessoas de
diferentes partes do país e do mundo, por meio
de plataformas de conhecimento, ultrapassando as limitações geográficas e de tempo, estando
presente no dia a dia dos seus públicos durante
todo o ano.

porém, também no formato presencial, seguindo todos os protocolos de biossegurança elaborados por organizações mundiais de saúde de
excelência.

Roadshows pelo país

Foram realizados roadshows em Natal (RN),
Recife e Caruaru (PE), Maceió (AL), João Pessoa
(PB), Aracajú (SE) e nos Estados Unidos, onde foi
dado o pontapé inicial desses eventos, que teve
o apoio da Air Europa, Seguro Viagem Coris,
Masterop Operadora e Governo do Ceará.

Durante o período da pandemia do covid-19, os
processos de capacitação de agentes de viagens
se tornaram uma iniciativa inteligente por parte das operadoras de turismo e destinos. Nesse
viés, o BTM elaborou uma série de roadshows,

Desde março de 2020, os profissionais do turismo começaram a conhecer mais de perto todas
as novidades que seriam implementadas na
feira deste ano, bem como, foi estreitado o relacionamento com todos do trade das cidades por
onde o roadshow passou.
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Alguns expositores do 10º Brazil Travel Market
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Canoa Quebrada

Q
Ceará, estado
de sol e mar,
de cultura e
negócios

Mas, para quem ainda não sabe, o Ceará é reconhecido por ter uma infraestrutura, qualificação e marketing vocacionada ao turismo de lazer, mas que se estende aos negócios e eventos.
E mais, o estado é notadamente um destino de
religiosidade e com aspectos culturais que encantam e o colocam como um dos destinos mais
importantes para a economia nacional, com geração de renda.

No Ceará, a diversidade e potencialidade dos
recursos naturais (litoral, serra e sertão), econômicos e culturais, tendem a ser cada vez mais
diversificado e enriquecido, partindo, inclusive,
para outros setores como o de Negócios e eventos e de Esporte, fator que proporcionou a maior
mudança na sazonalidade turística do estado.
O litoral, conforme a Secretaria de Turismo, tem
573 km de costa atlântica, com praias baixas e
arenosas, muitas dunas, rios, lagos e vegetação
exuberante de mangues e coqueirais, águas adequadas a banho. Com tantas belezas naturais, o
segmento de arrancada do turismo não poderia
deixar de ser o sol e praia, ou seja, principal fator de atração na geração de escalas de aglomeração e de expansão da oferta básica e complementar.

Foto: Val

Por: Fábio Cardoso

uando a gente pensa em férias, viagem,
praias, sol o ano inteiro e muito lazer, logo
você pensa no Ceará, um dos destinos do
Nordeste mais procurado pelos brasileiros e estrangeiros. Nada mais natural, porque, se você
for pesquisar, o estado tem uma enormidade de
atrativos de sol e mar, seja na capital Fortaleza,
ou na extensão de seu belíssimo litoral. Praia do
Futuro, Praia do Mucuripe, Porto das Dunas, Jericoacoara...
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No segmento de Ecoturismo e o turismo de
Aventura, o Ceará tem regiões propícias para a
prática de vários esportes, em cidades como a
Chapada da Ibiapaba - a 300 km de Fortaleza -,
com picos médios em 800m (Guaraciaba do Norte, Tianguá, Ibiapina, Ubajara, Ipu, São Benedito, Carnaubal e Viçosa do Ceará). Com vegetação
exuberante, com espécies de fauna e flora tradicionais das florestas de mata atlântica.

Fotos: Gustavo Pellizon

Para o turismo de Sol e Praia temos: a capital
Fortaleza que conta com praias para o deleite do
turista a Praia do Futuro, com extensão de 8 km.
Tem-se infraestrutura para receber nativos e
turistas de todas as partes, com barracas preparadas, normalmente com piscinas, playground,
palcos para shows de música e humor.

Jericoacoara

Cumbuco

Foto: Gustavo Pellizon

Flexeiras

Na região está localizado o Parque Nacional
de Ubajara, menor parque nacional do Brasil,
entretanto, muito completo e belo. Com a temperatura oscilando entre 19ºC e 30ºC, a região
possui clima ameno e aconchegante. A região
conta com atrativos naturais, como as cachoeiras Cana Bravas, São Gonçalo e Sete Quedas; o
Parque Cachoeira da Floresta, em Tianguá. Possibilitando inesquecíveis banhos ou diversão
garantida para os aventureiros do rapel, dispõe
ainda de culinária típica da região, como compotas, tapiocas, licores entre outras.

Foto: Alex Uchoa

Foto: Alex Uchoa

e festas completam a diversão dos visitantes.
Para quem quer aprender esportes aquáticos,
há também escolas com aulas e aluguel de equipamentos.

No litoral Leste tem-se Aquiraz, com praias
como o Porto das Dunas (22 km de Fortaleza)
com espaços de diversão garantidos à beira-mar, o Beach Park, maior parque aquático da
América Latina. Área com ocupação disciplinada, enriquecida por belas mansões, pousadas e
hotéis, contando, entre outros, com serviços de
bar, restaurante, equipamentos para práticas de
esportes náuticos, buggys e ultraleves.
Canoa Quebrada é, literalmente, um lugar digno
de cinema. É um reduto de aventureiros e hippies, guarda uma aura mística. O seu símbolo,
uma lua e estrela, é conhecido em todo o mundo
e está gravado num muro de falésias avermelhadas. Sua rara beleza faz dele o atrativo natural mais famoso da região.
Já o Litoral Oeste conta com a praia do Cumbuco
onde se encontram ventos perfeitos para a prática de esportes aquáticos que atrai jovens do
mundo todo. Durante o dia, mesmo para quem
quer apenas descansar, há passeios de jangada
e de buggy pelas dunas. Os restaurantes, bares
Canoa Quebrada
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Foto: Gentil Barreira

Morro Branco

Dicas Masterop:
Por Adeila Araújo

Onde se hospedar
Hotel Bourbon Fortaleza
Holiday Inn Fortaleza

O que fazer a noite

Foto: Gustavo Pellizon

Reino do Nunca (pizzaria temática)
Porto das Dunas
Coco Bambu (Varjota)
Cervejaria Turatti (Varjota)
Ilha Maré (bar e restaurante)
Restaurante Raiz
Chico do Caranguejo

O que visitar
Dragão do Mar
Polo de Confecção Centro Fashion
Feirinha da Beira Mar
Show de Humor

Onde almoçar
Cantinho do Frango
Santa Grelha
Coco Bambu
Zoi Restaurante

Não se esqueça de levar
Protetor solar
Óculos escuros
Chapéu
Sempre andar com uma
garrafinha com água
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Morro Branco
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Itália: o destino ideal para
um dia muito especial!
O que leva um casal estrangeiro a se casar na Itália?

E

xistem muitas razões. A Itália é conhecida
em todo o mundo pelas infinitas possibilidades em termos de locations, desde os
castelos do norte às demoras históricas da Puglia, passando pelos rústicos burgos toscanos
aos relais mais luxuosos, com vistas deslumbrantes sobre os locais mais emblemáticos do
nosso país. Mas acima de tudo, a oferta italiana
torna-se única e muito variada quando se trata
de gastronomia e vinho.
Diferente de região para região, a culinária
italiana oferece o seu melhor quando combinada
com um evento tão importante.

O objetivo, tanto para os cônjuges quanto para
os locais do evento, é encantar e surpreender os
convidados.
Quando falamos em Casamento na Itália,
devemos também sempre considerar que não
estamos falando exclusivamente do dia do sim,
mas também de tudo o que acontece antes e
depois, pois os destinos estão equipados para
oferecer aos visitantes estrangeiros diversas
atividades, como passeio de balão no Langhe,
de vespa na costa de Amalfi, de barco por ilhas
ou lagos esplêndidos, um romântico piquenique
nos vinhedos e muito mais.
Em suma, qualquer destino tem um leque de
possibilidades a descobrir e que se renova a
cada ano.
O casamento é, sem dúvida, um dos eventos
mais bonitos da vida de uma pessoa e ser capaz
de gerenciar todas as atividades relacionadas a
ele é certamente um desafio.
Entre as inúmeras etapas da organização de
um casamento está também a escolha do local
para celebrar a recepção e a cerimônia, ponto
muitas vezes fundamental para que amigos e
familiares possam desfrutar de um dia único.
Mas como escolher o lugar perfeito no país mais
lindo do mundo?
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Muitas vezes ouvimos a frase “A Itália é o país
mais bonito do mundo” e viajando pelo exterior
percebe-se o quão próxima esta afirmação pode
estar da realidade.
A Itália, com sua exuberância paisagística
incomparável, é o país com o maior número de
Patrimônios Mundiais da UNESCO no mundo.
Isso faz do lindo país o destino mais procurado
para celebrar o amor.
As características que determinam a grande
qualidade dos casamentos na Itália são
atribuídas ao clima e às vistas de tirar o fôlego,
mas também a todas as celebridades que
decidem se casar nos lugares mais emblemáticos
e encantadores de nosso país.
Embora seja verdade a Itália oferece uma
escolha infinita de lugares maravilhosos,
também é verdade que alguns destinos são mais
procurados do que outros, como as regiões mais
conhecidas dos turistas brasileiros: Toscana,
Lombardia, Lazio, Veneto e Campânia.

Os estrangeiros são muito apegados às vistas
do Lago de Como, mas também ao charme
irresistível de um casamento toscano ou algo
mais luxuoso como um casamento em Veneza,
sem nunca esquecer as vistas deslumbrantes da
costa de Amalfi e muito, muito mais.
Para que tudo seja perfeito, é necessário ao
menos 1 ano de preparação antes do grande dia!
Muitos dos destinos mais conhecidos se
equipararam com escritórios que podem
ajudar os recém-casados nos estágios iniciais
da organização do casamento. Podem ser
encontrados diretórios que ajudam a dar os
primeiros passos em direção ao dia do SI.
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Nosso conselho é sempre confiar em um
organizador de casamento experiente que pode
aconselhar e gerenciar o casal desde o primeiro
momento e acompanhá-los através do sonho
italiano.

Para maiores informações:
italia.it
italyforwedding.com
Redes sociais:
Instagram: enit_br
Facebook: EnitBrasil
Visit Italy Web Radio!
O som da Itália pelo mundo,
baixe o app.
bit.ly/Visit_Italy_Web_Radio-iOS
bit.ly/Visit_Italy_Web_Radio-Android
bit.ly/Visit_Italy_Web_Radio-Huawei
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Por ASCOM

A

Um pedacinho da
Amazônia no estado
do Pará
Os avanços do turismo
em Parauapebas
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Foto: Anderson Souza

cidade de Parauapebas, localizada no sudeste do Pará, vem se estruturando há
alguns anos para se tornar uma vitrine
turística para o mundo. A capital do minério,
como é conhecida, possui grandes atrativos turísticos, até então pouco explorados mas que
felizmente têm recebido a devida atenção na
atual gestão do município. Em 2020 foi criada
na cidade a Secretaria Municipal de Turismo,
uma mudança que proporcionou uma grande
ampliação no quadro de servidores, melhorando a gestão e a estruturação do trade turístico
no município.
Um dos primeiros trabalhos desta secretaria foi
a criação de uma sinalização bilingue, e também
em braile, em todas as cinco rotas turísticas que
compõem o trade turístico na cidade: Rota das
Águas, Rota do Búfalo, Rota Carajás, Rota City
Tour e Rota Indígena. Essa inovação, garante
uma maior acessibilidade à todas as pessoas
que visitam as rotas.
Todas essas rotas turísticas foram estruturadas
com o que há de mais imersivo e seguro para os
visitantes. A Rota Carajás, por exemplo, em breve
irá ganhar uma ponte suspensa, um percurso de
arvorismo e um circuito de tirolesa, que quando
concluída, será a segunda maior tirolesa do
mundo. Outra novidade, que está em finalização
do projeto executivo, é a pesca esportiva, uma
atividade recreativa que irá proporcionar muito
lazer aos visitantes que desejam conhecer os
peixes da Amazônia que vivem na região. A
SEMTUR também está executando diversos
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secretário de Turismo de Parauapebas, Rodrigo
Mota.

Todas as grandes e positivas mudanças
realizadas na área do turismo em Parauapebas
estarão em breve lançadas em um portal, o
“Visite Parauapebas”. O canal online será mais
um importante elemento de comunicação para
informar às pessoas sobre todas as experiências
que podem ser vividas e sentidas na cidade.
Os projetos e mudanças estruturais criadas pela
Secretaria Municipal de Turismo garantiram
que Parauapebas subisse para a categoria B no
Mapa de Regionalização do Turismo. Hoje, o
município faz parte das seis principais cidades
de visitação para o turismo dentro do polo
Araguaia/Tocantins - o maior polo turístico em
termos de extensão territorial e diversidade
natural e cultural - formado por municípios das
regiões Araguaia, Carajás, Tocantins e Lago de
Tucuruí.
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O turismo na economia
Pensando na qualidade de vida de seus
habitantes e na melhor experiência possível
dos turistas que escolhem Parauapebas como
destino, a prefeitura criou o Programa Municipal
de Investimentos (PMI), com sete eixos de
ações de desenvolvimento para transformar o
município num dos mais atrativos do país e que
irá consolidar a cidade em um polo turístico.
Num único eixo, o de obras, a construção do
novo mercado municipal e da nova rodoviária,
do Centro Tecnológico de Gemas e Joias, do
Complexo Multicultural, do museu, de um
sofisticado teatro, de uma ampla arena esportiva
e do espaço Florindo o Mundo, para embelezar
a cidade e empregar mil mulheres.
“Estamos transformando Parauapebas em um
polo de turismo da Amazônia, fortalecendo
todas as áreas que englobam este setor, desde
a hotelaria até a visitação de nossas belezas
naturais. Tudo para garantir que nossos turistas
sejam bem recebidos, tenham experiências
enriquecedoras e apreciem momentos incríveis
e inesquecíveis em nossa cidade”, pontua o

Para isso, somente o PMI planeja investir R$ 1
bilhão em quatro anos. Todos esses investimentos
estão transformando o turismo de Parauapebas
em uma nova matriz econômica, capaz de
transformar a vida de trabalhadores locais e de
atrair cada vez mais turistas, que anseiam em
conhecer este novo centro do turismo nacional.

Foto: Toninho Castro

projetos, entre eles: a construção do Centro de
Atendimento ao Turista (CAT); realização da 1ª
Mostra de Turismo e Negócios de Parauapebas;
criação das Linhas Turísticas e dos PITs (Postos
de Informações Turísticas), uma revolução que
garante a informação precisa aos turistas em
cinco postos espalhados estrategicamente pela
cidade.

Grande parte de nós, somos migrantes aqui. Juntos
formamos a Parauapebas
diferenciada, multicultural,
bem estruturada e avançando cada
vez mais. Vamos aproveitar esse
momento de grande arrecadação e
poder de investimento para aplicar
no que vai gerar prosperidade, e o
turismo é uma das matrizes econômicas que estamos investindo de
forma sustentável e responsável, para dar
longevidade para a
economia do nosso município”
Darci Lermen,
prefeito de
Parauapebas

Você conhece a
Flor de Carajás?
Trata-se de uma planta que só pode ser encontrada na Floresta Nacional de Carajás, unidade
de conservação ambiental de mais de 400 mil
hectares no município de Parauapebas/Pará.
Com o nome científico de Ipomoea cavalcantei,
a Flor de Carajás está ameaçada de extinção.
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Cascata Caracol
Uma imersão na
natureza da Serra
Gaúcha
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Por: Jefferson Severino

Bem vindo ao Pé da Cascata Explorer!

Turismo de experiência na aveia

om toda essa nossa prisão por conta da
Covid 19, à Cascata Caracol nos trás a
liberdade de vivenciar momentos únicos
junto a uma natureza pródiga e exuberante.

A proposta une ecoturismo, memória e
gastronomia típica, numa caminhada de um
quilômetro de trilha leve, demarcada com
toras e cavacos de pinus e com corrimãos de
madeira. Qualquer pessoa pode fazer, desde que
acompanhada pelo guia. Ao longo do trajeto,
diversas placas informam sobre a vegetação
local, complementando as explicações dadas
pelo guia de turismo devidamente treinado.
Entre as espécies nativas de mata atlântica estão
o cedro, a cerejeira, o xaxim, a canela preta, a
caúna e o camboatá vermelho.

C

Esse é um novo roteiro para quem está ou vai
a Canela/Gramado, na belíssima Serra Gaúcha.
Nesse passeio que pode começar e terminar
em seu hotel em Gramado ou Canela, você
descobrirá um novo ângulo da Cascata do
Caracol através dos caminhos percorridos pelo
primeiro morador da região.
De fato, trata-se de uma atração única e que
revela o principal cartão postal da Serra Gaúcha
de um novo ângulo, seguindo os passos dos
primeiros moradores da região de Canela e
Gramado. Foi justamente naquela região onde
começou todo o pujante turismo em Canela e
Gramado. Visitando esse local cinematográfico,
você irá conhecer o Vale da Lageana, no Caracol,
em busca do Pé da Cascata. Em um misto de ecoaventura e história, onde você será levado pelo
mesmo caminho que o primeiro morador do
Caracol fez ao habitar aquelas áreas e descobrir
a cascata que, para muitos, não passava de uma
lenda.
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O Tour Pé da Cascata Explorer é uma atração
que teve o seu início no começo da Brocker em
1995, de uma forma bem diferente do que é hoje.
O passeio foi formatado para proporcionar uma
imersão na história e na natureza da região, ao
ar livre em ambiente aberto. A trilha permite
escutar o som da cascata e do Arroio Caracol,
o gritar dos pássaros, sentir os aromas da mata
nativa, e o vento, o orvalho e as gotas de água.
Enfim, é um espetáculo para todos os sentidos,
que revela a beleza natural do Caracol tal qual
os imigrantes o descobriram quando chegaram
por lá.

relembrando a origem dos colonizadores
alemães. Sem nenhuma dúvida, novos caminhos
te esperam para serem explorados.

Vale lembrar que a imponente queda d’água
de 131 metros é um dos lugares mais visitados
do Brasil. Desde 2017, no entanto, a Cascata do
Caracol só pode ser vista de longe e pelo seu
topo, desde que a escadaria que levava até sua
base precisou ser interditada por questões de
segurança, o que torna a experiência oferecida
pela Brocker ainda mais exclusiva – e também
mais acessível, uma vez que a escada de 730
degraus era um tanto exaustiva.

Outra dica importante é não exagerar no teu café
da manhã pois na volta, pela trilha de retorno,
te espera um farto piquenique com produtos
coloniais da região (de cucas, pães, cafés, sucos,
frutas, salames...

O passeio dura aproximadamente quatro horas.
Não se preocupe quanto a trilha, qualquer
criança pode fazer. Apenas um quilômetro entre
a natureza, observando montanhas, paredões
de pedra, tendo um rio como trilha sonora e ao
se aproximar dos pés da cascata o volume dessa
maravilha aumenta, tamanho o seu espetáculo.
Dependendo do sol, você também tem direito a
arco íris.

Fazem parte dessa aventura, andar em um
veículo offroad, ouvir a história de Guilherme
Wasem e sua família, fazer uma trilha ainda
não explorada, tirar fotos memoráveis no
pé da cascata e ainda fazer um piquenique

Após uma parada para apreciar e fotografar a
cascata, o caminho segue mais alguns metros até
a parada final, onde o grupo, de até 20 pessoas,
é recebido com uma mesa repleta de delícias
da culinária alemã, como pães e cucas, além de
salame, queijo e frutas. A araucária também
é celebrada pelo mascote da Brocker, a gralha
azul Zuh. Essa ave ajuda a manter as matas de
araucária, por ter o hábito de enterrar pinhões
no solo para se alimentar em outras estações
além do outono. Muitos acabam germinando
para formar novas araucárias.
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Agende-se:
Os dias desses passeios são entre as terças-feiras e domingos e saem dos seguintes pontos:
Saída Canela > Loja Bustour (Praça da Matriz,
69 - sala 09 - Centro): 07h30min
Saída Gramado > Loja Brocker Centro (Av. das
Hortênsias, 1845 - Centro): 07h50min.
A ida e volta até os pontos de saída do passeio
são por conta do passageiro. Você também
pode agendar a saída e retorno do seu hotel.

O passeio também inclui:
- Transporte em veículo temático - saindo dos
pontos de encontro nos horários indicados;
- Acompanhamento de condutor de turismo
aventura;
- Acesso a propriedade privada que leva ao Pé
da Cascata;
- Piquenique ao final da trilha.

Outras dicas muito importantes:
- Utilize roupas confortáveis ou esportivas
de acordo com o período ou estação do ano.
Leve sempre consigo um agasalho pois a
Serra Gaúcha possui microclimas que podem
alterar as condições rapidamente.
- Utilize calçados adequados para caminhadas
e atividades em ambiente natural e de
preferência calçados esportivos, leves e
fechados. Evite sapatos sociais ou de solados
muito finos;
- Se possível, leve consigo uma pequena
mochila para guardar objetos pessoais,
agasalho, água, etc;
- Previna-se usando ou levando repelente
para insetos e de preferência para produtos
naturais e quem não utilizem em suas
fórmulas, gases de efeito estufa.
Finalmente, esse passeio é exclusivo da
Brocker Turismo e poderá também ser
contratado via internet:
www.brockerturismo.com.br.
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