
 

 

 CIRCUITO SESC DE CAMINHADAS NA NATUREZA FICHA TÉCNICA ETAPA TUBARÃO – SÃO MARTINHO-VARGEM DO CEDRO 
  SOBRE A ETAPA  A cidade de São Martinho é considerada pela Embratur como uma das capitais nacionais do Turismo Rural. Vargem do cedro, vila localizada no município, tem acessos via Imaruí, São Martinho ou São Bonifácio. Conhecida pelas belezas naturais, foi colonizada principalmente por imigrantes alemães, tem como principais características sua culinária típica, seus doces e cachoeiras. A comunidade hospitaleira e contato excepcional com a natureza são motivos suficientes para querer conhecer este lugar.  
 INFORMAÇÕES GERAIS Data: 05/11/2017 Local: Local: Vargem do Cedro Horário Largada: 09h00 Informações: 48 36260146 Coordenador Local: Fernanda Elisa Duarte – fernandaduarte@sesc-sc.com.br  INSCRIÇÕES Valor das Inscrições: R$ 10,00 comunidade (público em geral) R$ 5,00 comerciários, dependentes de comerciários e idosos  Data de Encerramento das Inscrições: Inscrição online até 02/11/2017 Inscrição na Central de Atendimento da Unidade de Tubarão até 03/11/2017 Inscrição para Pacote Turismo Social – Passeio – até dia 27/10/2017  A CAMINHADA Distância: 6,3 km Duração: 2h a 3h de duração Condição do terreno: Estrada de chão batido, terreno com elevações e algumas depressões. Esforço físico: Moderado Orientação do percurso: Caminho – estrada aberta, também haverá placas de sinalização. Severidade do meio: Pouco severo   FOTOS 

  



 

 

MAPA   https://www.google.com.br/maps/dir/Vargem+do+Cedro,+S%C3%A3o+Martinho+-+SC/Salto+do+Rio+Capivara,+S%C3%A3o+Martinho+-+SC/@-28.1167499,-48.9605424,10320m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x9521268460f2c147:0x7211cc900697a0e!2m2!1d-48.9276487!2d-28.0887148!1m5!1m1!1s0x952124ee32a5e33b:0x1e7377c90dd6866d!2m2!1d-48.93292!2d-28.1455627!3e2  

  

  



 

 

 

    

          



 

 

ENTREGA DE KITS Data: 05/11/2017 Local: Vargem do Cedro – Fluss Haus Horário: 08h00  KIT CAMINHANTE: inclui sacola ecológica, camiseta e caderneta da confederação internacional de esportes populares. Os primeiros 300 inscritos a retirarem os kits no dia do evento receberão o kit completo. Kits limitados. 
   PROGRAMAÇÃO:  08h00: Entrega de Kit’s; 08h00: Café da Manhã 08h45: Breve apresentação do histórico da localidade, ações a serem feitas e roteiro da caminhada; 09h00: Saída para a caminhada (ponto de referência da saída Fluss Haus); 10h 30 – 11h30: Chegada dos grupos ao salto rio capivara (opcional o banho de cachoeira); 11h30 – 12h30: Almoço no restaurante salto do rio capivara; 11h30 – Apresentação de Dança Típica com Grupos Locais; 10h30 às 16h00: Feira de produtos coloniais e artesanato local.    Roteiro Caminhada: 

 1ª Parada: Arquitetura Local: Herança dos antepassados colonizadores oriundos da antiga região da Westfália, entre os rios Reno e Weser, a arquitetura estilo enxaimel está impecável em algumas construções. Chama a atenção o característico cuidado dos moradores com os lindos jardins floridos e com as construções antigas. 
 2ª Parada: Igreja Matriz São Sebastião: cujo altar foi construído a mão por um catequista. Um dos aspectos marcantes do local é a cultura religiosa, Capital Mundial das vocações eleita pelo Vaticano, somente lá já se formaram cerca de 40 padres.  Atrás da igreja está localizado o museu histórico e a Gruta Nossa Senhora de Fátima. 
 3ª Parada: A primeira casa comercial da região, a Geschäfthaus Feuser: construída em 1910 e ainda em funcionamento, vendendo artesanato, mel, bolachas, licores e geleias. 
 4ª Parada: Alambique Rech: Conhecer a produção e curiosidades (ponto de hidratação); 
 5ª Parada: 8ª Estação da Romaria: História das romarias e informações sobre a cultura religiosa; 
 6ª Parada: Casa do Emilio – Produção de morangos orgânicos: Degustação de morangos orgânicos e como ter e cuidar de mudas de morango; 
 7ª Parada: Casa do Sócrates – Fazenda de produção de leite: Como se produz o leite, propriedades e possível degustação (ponto de hidratação); 
 8ª Parada: Salto do Rio Capivara: Ponto final da caminhada. Opção do banho de cachoeira antes do almoço que será servido a partir das 11h30min. As 12h00 paralelo ao almoço típico da culinária alemã, acontecerá a feira de produtos coloniais e apresentação de grupo de dança local.   


