
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imperdíveis 
 

JOINVILLE - SC 
 
 



 
 
Cidade de Joinville 
 

Situada entre a Serra Dona Francisca e a Baía Babitonga, 

Joinville encanta pela diversidade de experiências. E não é 

apenas nas belezas naturais que essa pluralidade se destaca. 

A maior economia de Santa Catarina é reconhecida tanto pela 

sua indústria inovadora, quanto pelo talento de seus 

bailarinos, pois é, também, a Capital Nacional da Dança. 

Joinville enche os olhos pelas cores de suas flores e alegra 

também o paladar por seus sabores. A gastronomia da cidade 

inclui desde pratos sofisticados até o famoso “chineque”, pão 

doce que é uma ótima companhia para um delicioso café. 

 

Conheça os atrativos turísticos imperdíveis de Joinville e 

encante-se! 
 
 



 Complexo da Expoville 
   Localizado na entrada principal da cidade, está o Pórtico e o moinho, 

lugares indispensáveis para fotos, sendo esta a passagem para o 

Complexo Expoville, uma área de 210 mil m² que contempla: 

 

  Parque de lazer para caminhadas, prática de atividades ao ar livre, 

pedalinhos, espaços para piqueniques e tirolesa. 

 Centro comercial com lembranças de Joinville, lojas de chocolates, 

souvenirs, acessórios em couro, madeira,  cafeteria, agência de turismo 

receptivo, lazer , diversão  e muito mais. 

 Cervejaria, restaurante e pizzaria. 

 Centro de convenções e exposições. 

 

Atendimento de Segunda a Domingo, 

das 9h às 18h. 

 

R. XV de Novembro, 4315 | (47) 3027-2161 
 
 

 
   



  
 

Instituto Juarez Machado 
 
 
 
 
 

Um espaço para pensar, aprender, apreciar ou expor arte.  
Com inúmeras atividades e espaço para exposições, cursos, 
palestras e debates, além de expor obras dos mais de 60 anos 
de carreira de Juarez Machado, busca desenvolver e disseminar 
artes, promover ações de democratização e acesso às fontes de 
cultura. 
 
Atendimento de terça a sábado, das 9h às 18h30. 
   
Entrada Inteira – R$ 8,00 
Meia-entrada – R$ 4,00 
 
institutojuarezmachado.com.br 
 
R. Lages, 994 - América | (47) 3033-3036   
 



 
 
 
 

  
Dez salas inteiramente voltadas a elementos relativos à dança, como 

figurinos de apresentações consagradas, representações de cenários e 

tecnologia. 

Tem espaços interativos e instagramáveis, além de um café e loja com 

produtos exclusivos. 

 

Atendimento de terça a domingo, das 14h às 19h. 

Entrada Inteira: R$ 30,00 

Meia entrada: R$ 15,00 

 

R. Vargeão, 79 – América I (47) 99140-2868. 
 

 

@museudadancajoinville  

 

 

 

   

 Museu da Dança 



 

 
 

 
 
 
 

 Memorial da Bicicleta 

O Memorial da Bicicleta fica anexo à Estação da Memória e conta um 

pouco da história desse meio de transporte e de como as bicicletas se 

tornaram um símbolo de Joinville. Aprecie cerca de 50 modelos de 

bicicletas, das antigas às mais recentes, de países como Inglaterra, 

Suécia, Alemanha e Índia. 

 

Atendimento de terça a domingo, das 10h às 16h.   

 

Entrada gratuita. 

 

R. Leite Ribeiro - Anita Garibaldi | (47) 3455-0372.  

 

 

 
 
 
   



 

 
 

 
 
 
 

Cemitério do Imigrante 
 

A Casa da Memória está instalada na edificação que serviu como residência do 

coveiro do antigo Cemitério Protestante, atual Cemitério do Imigrante, onde 

estão sepultados os primeiros imigrantes, luso-brasileiros e afrodescendentes. 

O cemitério recebeu sepultamentos entre 1851 e 1913 e é tombado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

 

Aberto de terça a domingo, das 10h às 16h.  

 

Entrada gratuita. 

 

R. XV de Novembro, 978 – Centro | (47) 3433-3732.  

 

   



 

 
 

 
 
 
 

 Escola do Teatro Bolshoi no Brasil 

A famosa escola de dança do Mundo, Teatro Bolshoi de Moscou, tem a sua 

única sede fora da Rússia, fundada no ano de 2.000 na cidade de Joinville.  

Todos os anos a Escola forma bailarinos de alta qualidade para o mercado 

cultural do Brasil e exterior. 

 

Na visita você conhece toda a estrutura da escola, 

sala de figurinos, vivencia a rotina dos alunos,  

ensaios de música, dança e muito mais. 

 

Visitas às 10h e 14h, de segunda a sexta-feira. 

 

Ingressos pelo site www.enjoyticket.com.br 

Entrada Inteira: R$ 20,00 

Meia entrada: R$ 10,00 

 

Av. José Vieira, 315 -  América | (47) 3422-4070 

 

@escola_bolshoi 

 

 

 

 

 

 

 
 
   



 

Em pleno Centro de Joinville você poderá curtir o Parque Zoobotânico – 

um oásis natural com árvores nativas da Mata Atlântica, lagos e animais, 

e também apreciar a paisagem incrível do Morro da Boa Vista com uma 

caminhada até o Mirante para contemplar a Cidade e a Baía da 

Babitonga. 

 

Parque: Atendimento de terça a domingo, das 10h às 16h.   

  

Mirante: Diariamente, até 20h30.  

 

Entrada gratuita. 

 

R. Pastor Guilherme Rau, 462 

– Saguaçu | (47) 3026-5429. 

Parque Zoobotânico e  
Mirante do Morro da Boa Vista 

 

Patrícia Phillips 



  Trilha do Patrimônio - Rua do Príncipe  

A Rua do Príncipe, com seus 1200 metros, é também a trilha do patrimônio.  Ao 

caminhar pela trilha observe nos detalhes das fachadas dos casarões, os estilos 

arquitetônicos diferenciados, muitos dos edifícios são tombados como patrimônio 

cultural catarinense, construídos no século XX. 
 

Nesta rota também está a Catedral Diocesana São Francisco Xavier, templo 

religioso com beleza arquitetônica de obra modernista da década de 1960. 

 

A Alameda Brüstlein, conhecida como rua das Palmeiras, são palmeiras 

imperiais, trazidas do Rio de Janeiro em 1867,  anexo está o Museu Nacional de 

Imigração e Colonização, um dos principais espaços de história e memória da 

cidade. O local abriga um acervo que revela os aspectos do modo de vida da 

Colônia Dona Francisca, século 18, antes de se tornar Joinville. 

 

 



 Barco Príncipe de Joinville  
 

Um passeio imperdível pela Baía da Babitonga, passando por 14 

ilhas e com visita a bela Cidade Histórica de São Francisco do Sul. 

O Barco Príncipe é um passeio de um dia com diversão garantida 

para a família inteira. 

 

Embarque: 09h30 / Desembarque: 15h30  

Local: Pier do Bairro Espinheiros Joinville 

 

Valor da passagem R$ 110,00 por pessoa, com almoço incluso. 

6 a 12 anos pagam meia. 

 

Compra de ingresso antecipado.  

 

barcoprincipe.com.br 

 

R. Prefeito Baltazar Buschle, 3870 

Espinheiros | (47) 3455-4444  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imperdíveis 
 

TURISMO 
RURAL 

 
 



 
Passear pela área rural de Joinville,  é sentir o ar puro da natureza, apreciar o 

canto dos pássaros e ver que a vida desse lado é um refúgio para quem quer 

sair da correria da vida urbana. Em  nossa cidade temos várias Rotas de 

destinos rurais, com destaque para a já consolidada Estrada Bonita,  com seus 

atrativos  locais, gastronomia, pousadas e um cenário de natureza bucólica 

imperdível.  

 

Destaque também para Caminhos de Dona Francisca, onde as paisagens do 

campo e as propriedade de belos jardins nos levam a serra, num trajeto de 

paradas para compra de artesanatos diversos, hospedagem e boa gastronomia 

típica. 

 

Rota do Piraí, famosa pela grande variedade de atrativos como Pesque pague, 

Parques Aquático, Restaurantes, Cervejarias artesanais, propriedades para 

piquenique em família  e variedade de produtos coloniais. 

 

Rota Quiriri, em meio a mata atlântica, leva a lindas quedas d'água, e cercada 

de flores e pássaros, e trajetos favorito para amantes do ciclismo. 

 
 

IMPERDÍVEIS RURAIS 



 
Espetáculo de cores a cada estação, oferece diversos espaços de 
contemplando das espécies da flor que leva o nome do Parque, além  do 
período de plantio e o os espetáculos da florada dos Girassóis, que encantam 
os visitantes durante o dia e a noite, como os amantes de noites de luar. 
Possui também  local para eventos ao ar livre,  jardim do Sol, espaço natural 
Kids, trilhas, capela ecumênica e café rural. 

  

Atendimento de terça a sexta, das 7h30 às 17h, sábado, das 9h às 17h. 

 

Entrada Inteira: R$ 28,00 

Meia entrada = R$ 14,00  

 

 

R. Tenente Antônio João, 4257  

Bom Retiro |  (47) 3473-0628 I 9973-0082 

 

hemerocallis.com.br 

@agricoladailha 

 

 

Parque dos Hemerocallis 



 
 

O sacolejar do passeio de trator, com direito a atravessar o rio Pirabeiraba, é 

um dos atrativos da propriedade de Ango e Ivanir Kersten. No trajeto, os 

visitantes se deparam com o canavial, pastos ocupados por bovinos e com 

animais e aves exóticas. Na propriedade você vive a experiência de como 

eram os costumes da família Kersten.  Produção e comércio de melados, 

muss, bolachas, queijos , artesanatos e visita ao museu agrícola. 

 

Atendimento todos os dias.  

 

Entrada - R$ 15,00  

Meia entrada - R$ 7,50 

Passeio de trator – adicional. 

 

Na consumação de produtos,  

desconto no ingresso. 

 

Estrada Bonita, 555 – Pirabeiraba    

(47) 3464-1432 

@propriedadeangokersten 

 

 

 

Ango Kersten  
Propriedade Rural 



 

Passeio a cavalo e pônei, visita e interação com diversos animais rurais e 

exóticos, piquenique nos espaços preparados em meio aos jardins, pomar, 

casa de árvore, cama elástica, parquinho e muita natureza. 

O momento mais esperado é a hora de alimentar os animais.  

 

Aqui você pode trazer seu próprio lanche, mas temos um delicioso café com 

doces e salgados, num ambiente aconchegante. 

 

Atendimento de quinta a domingo e feriados, das 14h às 17h.  

 

Entrada:  R$ 30,00 Adulto  

Meia entrada: R$ 15,00  

Crianças (3 a 12 anos) e  

Idosos (acima de 60 anos) 

 

Estrada Piraí, 2551 – Vila Nova  

(47) 99974-0747 

 

ranchoalegretur.com.br 

@ranchoalegre.tur 

 

 

 

 

Rancho Alegre 



 Ambiente ideal para famílias,  conta com atrações para crianças como 

parquinho e animais , além de 3 piscinas naturais, quiosques com 

churrasqueiras, lanchonete, trilhas e área de camping. Tudo isso em um 

ambiente cheio de flores e em meio a natureza da mata Atlântica nativa, 

indicado para se refrescar, passear ou acampar.  

  

Atendimento aos sábados, domingos e feriados.  

De  novembro a março, das 8h às 18h. De abril a outubro, das 10h ás 17h.  

Entre Natal e Ano Novo, todos os dias. 

 

Entrada Inteira: R$ 20,00 

Meia entrada = R$ 10,00  

 

Estrada Piraí, Poste 127 – Vila Nova  

(47) 3305-9703 / 99166-5200 

 

caminhodasaguas.com.br 

@parquecaminhodasaguas 

 

Parque Caminho das Águas 



Clique para editar o estilo do subtítulo 
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Comida Típica Alemã 
 

 
Quer saborear a verdadeira comida típica alemã, com MARRECO RECHEADO, 

repolho roxo e muito mais, você encontra: 

 

Restaurante Zum Schlauch – (47) 3422-2909 

R. Visc. de Taunay, 555 – Atiradores 

  

Restaurante Biergarten –  (47) 3028-3771  

R. Visc. de Taunay, 1183 – Atiradores 

 

Restaurante Gute Kuche –  (47) 3424-1404 

R. Eugênio Ernesto Kunde, 1100 – Pirabeiraba 

 

Reinkeller  Restaurante Alemão – (47) 99950-0401 

R. Bagé, 709 - Anita Garibaldi 

 

Restaurante O Fornão – (47) 3227-3678 

R. Marques de Olinda, 451 - Glória 

 

https://www.google.com/search?q=restaurante+zum+schlauch&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvLDs10ZtyL_-sGDGaYenrb6WJuXUQ:1630252602378&ei=Oq4rYY7AFtHR1sQPxvG4-AQ&oq=restaurante+zun&gs_l=psy-ab.1.4.0i512k1j0i10k1l9.5078095.5084128.0.5088443.34.23.0.0.0.0.334.2763.0j16j1j1.19.0....0...1.1.64.psy-ab..16.18.2920.10..0i22i30k1j0i67k1j35i39k1j0i512i433i131k1j0i512i433k1j35i362i39k1j0i457i67k1j0i402k1j0i433i131i67k1j0i512i433i131i457k1j0i433k1.312.rmC3b8v1o9E
https://www.google.com/search?q=restaurante+gute+kuche&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvIhDrbPH3y7nAWyNKkRtrCFmaXSPQ:1630258018446&ei=YsMrYabQGsbf1sQPm-qQ6A0&oq=restaurante+gute+kuchew&gs_l=psy-ab.1.0.0i13k1l3j0i13i5i30k1j0i8i13i30k1.89496.103247.0.105895.21.21.0.0.0.0.226.2597.0j15j2.17.0....0...1.1.64.psy-ab..4.17.2591...0i67k1j0i512k1j0i22i30k1j35i39k1j0i512i457k1j0i512i433i131i457k1j0i402k1j0i512i433k1j0i22i10i30k1.0.emJZHUjv1KQ
https://www.google.com/search?q=rheinkeller+joinville&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJVeHDOdADlMwXJroqDGhsgaK2ViQ:1630258125425&ei=zcMrYY2qGcba1sQPupuUgAI&oq=Reinke&gs_l=psy-ab.1.0.0i512i10k1j0i512k1l4j0i10k1j0i512i10k1l2j0i512k1j0i512i10k1.81171.106078.0.109804.49.32.5.0.0.0.245.3597.0j21j2.24.0....0...1.1.64.psy-ab..21.28.3926.10..0i67k1j0i22i30k1j35i39k1j0i512i433i131k1j0i512i433i131i457k1j0i402k1j0i512i433k1j0i433k1j0i512i457k1j33i160k1j0i19k1j0i13i30i19k1j0i13i5i30i19k1j0i8i13i30i19k1j33i10i160k1j0i13k1j0i13i10k1j0i13i30k1j35i362i39k1j0i433i131i67k1j0i433i67k1j0i433i131k1.356.2RA1fWwMv8k


 

 
 

 
 
 
 

Comida Típica Alemã 

Bier Ecke – (47) 99630-9382 

R. Orestes Guimarães, 216 - América 

 

Restaurante Grün Wald – (47) 3435-4802 

Estr. Bonita, s/n - Rio Bonito 

 

Restaurante Hübener –  (47) 3440-0323 

SC-418, KM 08 - Pirabeiraba 

 

Temos também a famosa empada, na  Empadaria Jerke   (47) 3422-3739 

R. Dr. João Colin, 393 – Centro. 

 

Conheça também as cafeterias, com as deliciosas cucas, chineques e tortas. 

 

A alta gastronomia de Joinville vai do tradicional até os mais diversos sabores da 

cozinha internacional. Muitos dos restaurantes estão concentrados na Via 

Gastronômica da rua Visc. de Taunay, rua Otto Boehm, arredores do Centro e 

bairro Atiradores. 

 

 

 

 

 

   

Comida Típica Alemã 

https://www.google.com/search?q=jerke+empadas&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvIu9Fz2P6EEeBZu5mqBTMRhRVUvKw:1630258318470&ei=jsQrYaKQHKXY1sQPt9ekuAY&oq=yerke+empadas&gs_l=psy-ab.1.0.0i13k1j0i8i13i30k1l2.544463.560896.0.564834.35.31.2.0.0.0.239.4248.0j20j6.27.0....0...1.1.64.psy-ab..10.24.3545.10..0i512k1j0i22i30k1j35i39k1j0i512i433i131i457k1j0i67k1j0i512i433i131k1j0i512i433k1j35i362i39k1j0i433k1j0i512i433i10k1j0i19k1j0i10i19k1j0i13i10k1j0i10k1j0i512i10k1j0i30k1.246.2YDdVtPf3wg


 

 

Pratos com Frutos do Mar  
 

 

 

Você encontra na Ilha dos Espinheiros uma variedade de pratos com 

Frutos do Mar  

 

Restaurante Beira Mar–  (47) 3434-0517 

R. Pref. Baltazar Buschle, 3219 - Espinheiros 

 

Lagoa Pescados y Mariscos –  (47) 3455-0099 

R. Pref. Baltazar Buschle, 3870  

 

Restaurante do Paulinho –  (47) 3434-1012 

R. Pref. Baltazar Buschle, 3623  

  

Petisqueira Zinho Batista  – (47) 3463-1505 

R. Pref. Baltazar Buschle, 3221  

 



 

 

Pratos com Frutos do Mar  
 

 

 

Você encontra na Ilha dos Espinheiros uma variedade de pratos com 

Frutos do Mar  

 

Porto Pedrinni Restaurante À La Carte  - (47) 3434-1744 

R. Pref. Baltazar Buschle, 2850 - Anexo ao Joinville Iate Clube 

 

Polinésia –  (47)34329371 

R. Pref. Baltazar Buschle, 3537  

 

Petisqueira Sabor do Mar – (47) 3434-6415  

R. Pref. Baltazar Buschle - Espinheiros   

 

Restaurante Siri Cascudo - (47) 3804-5932 

R. Pref. Baltazar Buschle - Espinheiros 




