








Venha viver 
essa época 
mágica 
conosco!

O natal é tradição no Vale Europeu!

Em Blumenau o natal é uma data muito especial. A cidade se 
enfeita e se enche de luzes e na Vila Germânica, principal ponto 
turístico da cidade, recebemos a Magia de Natal. 

Em Pomerode temos a Weihnachtsfest, uma festa de natal 
baseada nas tradições germânicas, que acontece de 28 de 
novembro a 22 de dezembro. Conhecida como a cidade mais 
alemã do Brasil, Pomerode está localizada a aproximadamente 
30 km de Blumenau. 



Programação Magia de Natal Blumenau 2019

• A abertura do evento, com cerimônia de acendimento das luzes na Vila de Natal (Parque Vila 

Germânica), ocorrerá no dia 14/11/2019, que é a noite com a entrega da chave da cidade ao Papai 

Noel.

Atrações gratuitas:

• 8 desfiles temáticos, com início às 20h, na Rua Alberto Stein, defronte a Vila de 

Natal, sendo:

* aos sábados, nas seguintes datas: 16, 23, 30 de novembro e 07, 14 de 

dezembro.

* às quartas-feiras, nas seguintes datas: 04, 11 e 18 de dezembro.

Vila de Natal com as seguintes atrações:

• Cerimônia de acendimento das luzes – diariamente às 20h;

• Coreto Cultural: corais e outras atrações musicais – diariamente após a cerimônia de 

acendimento das luzes (com exceção dos dias que há desfile; quando então o coreto cultural 

inicia logo após o término do desfile) até o dia 22/12;

• Casa do Papai Noel;

• Mini Cidade da Neve;

• Espaço Gastronômico;

• Mercado de Natal – diariamente até o dia 22/12, porém talvez seja estendido até o dia 30/12;

• Passeio de Trenzinho – para crianças até 14 anos;

• Parada de Natal – diariamente às 19h15min até o dia 22/12.



Atrações pagas

• Arquibancadas para os desfiles temáticos, cujo valor dos ingressos para as 

arquibancadas será R$ 30,00. De toda forma, os desfiles são gratuitos e poderão 

ser assistidos ao longo da calçada da Rua Alberto Stein.

• Oficina de pintura de biscoitos e oficina de guirlandas de Natal;

• Roda gigante e Carrossel.

• Pista de patinação no gelo (valores de R$20,00 a R$50,00)

Horários de funcionamento da Vila de Natal:

•Abertura 14/11 – Das 20h às 22h30.

•Segunda à sexta-feira – Das 18h às 22h30.

•Sábados – Das 12h às 23h30.

•Domingos e feriado 15/11 – Das 12h às 

22:30h.

•Dia 24/12 – Das 12h às 16h.

•Dia 25/12 -Contemplação (enquanto os 

portões do parque estiverem abertos) e espaço 

gastronômico das 15h às 22h30.

•Dia 30/12 – Das 12h às 16h

•Dia 16, 23 e 30/11; 04, 07, 11, 14 e 18/12 –

Desfiles Temáticos com início às 20h

*Programação sujeita a alteração de acordo com os organizadores do evento.



A Magia de Natal 2019 acontece no período de 14 de novembro a 30 de dezembro 

de 2019 no Parque Vila Germânica. Conheça nossos pacotes especiais para o 

período e desfrute da época mais mágica do ano em um dos melhores hotéis do 

Brasil.

3 dias 5 dias 7 dias

QUARTO 

PRESTIGE R$ 1.570,00 R$ 2.620,00 R$ 3.660,00

SUÍTE PRESTIGE
R$ 2.475,00 R$ 4.125,00 R$ 5.775,00

SUÍTE GRAND 

PRESTIGE R$ 2.475,00 R$ 4.125,00 R$ 5.775,00

SUÍTE 

PRESIDENCIAL R$ 5.000,00 R$8.340,00 R$ 11.680,00

PACOTE MAGIA DE NATAL (válido para check out até 24/12/2019)

PACOTE NOITE DE NATAL

3 dias 5 dias 7 dias

QUARTO 

PRESTIGE R$ 2.185,00 R$ 3.480,00 R$ 4.425,00

SUÍTE 

PRESTIGE R$ 3.190,00 R$ 4.850,00 R$ 6.710,00

SUÍTE GRAND 

PRESTIGE R$ 3.190,00 R$ 4.850,00 R$ 6.710,00

SUÍTE 

PRESIDENCIAL R$ 7.100,00 R$12.220,00 R$ 16.900,00

PACOTE REVEILLON (válido de 26/12/2019 a 07/01/2020)

3 dias 5 dias 7 dias

QUARTO 

PRESTIGE
R$2.445,00 R$3.730.00 R$4.675,00

SUÍTE 

PRESTIGE
R$3.450,00 R$5.100,00 R$2.125,00

SUÍTE GRAND 

PRESTIGE
R$3.450,00 R$5.100,00 R$7.000,00

SUÍTE 

PRESIDENCIAL
R$7.360,00 R$12.450,00 R$17.150,00

ISS e Ceia de natal para 02 pessoas já inclusos

ISS e festa de ano novo para 02 pessoas já inclusos


