
ROTA DAs 
FLORES 

  
JOINVILLE - SC 



O título de Cidade das Flores não se resume aos canteiros 
floridos espalhados pela cidade ou a festa temática realizada 
todos os anos, mas sim por se destacar também como terceira 
maior produtora de flores  e plantas ornamentais no Estado de 
SC. 
  
Considerada uma atividade de pequenos agricultores, a 
floricultura concentra-se principalmente em áreas rurais na 
produção de  plantas ornamentais para jardins e flores em 
vasos. 
 

Rota das Flores 



 

Espetáculo de cores a cada estação, oferece diversos jardins  contemplando as espécies 
da flor que leva o nome do Parque, além  do período de plantio e o os espetáculos da 
florada dos Girassóis, as canteiros de produção de flores, possui também  lago de peixes 
ornamentais, jardim do Sol, espaço natural Kids, trilhas, espaço para eventos aberto ao 
ar livre, capela ecumênica e café rural. 

 

Atendimento de terça a sexta, das 7h30 às 17h, 

sábado das 9h às 17h. 

 

R. Tenente Antônio João, 4257 - Bom Retiro 

(47) 3473-0628 I 999773-0882 

 

@agricoladailha 

  PARQUE DOS HEMEROCALLIS 



Exposição de flores e plantas em ambiente natural, cultiva e comercializa plantas 
ornamentais, frutíferas, flores da época e vasos. Seus produtos  são apresentados, 
num cenário em meio a natureza . 
Possui loja de decoração para plantas e ambientes naturais,  além de  insumos. 
 
Atendimento de segunda a sexta das 8h às 12h I 13h30 às 18h, 
sábado das 8h às 12h. 
 
Rua Tenente Antônio João, 3450 - Bom Retiro 
(47) 3473-1484 
 
@gardenschulz 

GARDEN SCHULZ 



Espaço voltado para o cultivo de orquídeas. 
Disponibiliza para visitação e compra uma vasta coleção de mais de 4 mil espécies 
naturais e híbridas de diversos lugares do planeta. São mais de 10 mil plantas que 
podem ser apreciadas em espaços naturais e em estufa. 
 
Atendimento todos os dias. 
 
Estrada Bonita, 3,500 – Rio Bonito 
(47) 3435-6989/ (45) 99835-2990 
 
@orquidarioreinheimer 

ORQUIDÁRIO REINHEIMER 



FLORA NEITZEL 

Atende principalmente os amantes da natureza, floriculturas, jardineiros e paisagistas, 
com vários tipos de plantas ornamentais, decorativas e flores da época todas 
produzidas na propriedade. Especialidade em Gerânios, Sunpatiens e Brinco de 
Princesa. O visitante poderá conhecer um belo e preservado patrimônio 
histórico/cultural, a casa da família Neitzel. O  imóvel 
pertence a família a mais de 100 anos. 
 
Atendimento de segunda à sexta. 
 
Estrada Quiriri, 1554 – Pirabeiraba.   
(47) 3428-0095 / 99971-4845 
 
@flora_neitzel 



SUCULENTAS ENCANTADAS 

Produção e comercialização das espécies SUCULENTAS para jardins, vasos, e 
decoração de ambientes, que enchem os olhos com tanta beleza.  
 
Atendimento de terça a sexta das 8h30 às 17h. 
Sábados e domingos 8h30 às 16h 
 
Estrada Pirai, Poste 100  – Vila Nova 
(47) 98851-0400 
 
@suculentasencantadas 




