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JARAGUÁ DO SUL 

 

Seja bem vindo a Jaraguá do Sul, no Vale dos Encantos, um belíssimo 
cenário de ecoturismo, aventura, lazer e cultura.  

 

 

 

Cidade cosmopolita com 160.675 habitantes, cercada por um vale com 
vegetação exuberante, coberto por mata atlântica onde se destaca o Morro da 
Boa vista com 923 m de altura cartão postal da região, rios e cachoeiras de 
água límpida e ar puro, harmonizando o desenvolvimento econômico, 
tecnologia de ponta, com a preservação da natureza. 
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Este cenário tem como ingrediente enriquecedor a cultura presente na 
gastronomia, arquitetura e artesanato, fruto das etnias alemã, húngaro, italiana 
que concedem ares de Europa. Limpeza e segurança e organização são 
pontos fortes característicos da colonização. . 

Sede de multinacionais brasileiras, com algumas das maiores empresas do 
Brasil fabricante de motores elétricos, setor alimentício, vestuário, moveleiro, 
marcas conhecidas do Brasil e exportadas pelo mundo que podem ser 
adquiridas postos de venda direta, além de produtos coloniais provenientes da 
agricultura familiar. 

Acessos facilitados pela proximidade entre centros de eventos, hotelaria, via 
gastronômica, comércio local, facilitando aos visitantes diversas programações. 

Localizada no norte catarinense estrategicamente situado as margens da BR 
280, próximo a importantes rodovias federais BR 101 e BR116, próximo a polos 
como Curitiba e Florianópolis. Com acesso facilitado pelos aeroportos de 
Joinville 69 km, Navegantes 95 km e Curitiba 165 km. 
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LOCAL DO EVENTO 

 

Arena Jaraguá 

Localizada no coração geográfico de Jaraguá do Sul, a Arena Jaraguá mudou 
o conceito regional de entretenimento. Concebida por arquitetos jaraguaenses, 
num atestado da capacidade empreendedora do Município. Com 20.640m² de 
área construída, a Arena Jaraguá foi projetada com foco no esporte, o que 
pode ser notado pela angulação agressiva das arquibancadas superiores. 
 
O espaço útil para realização de eventos chega a 3.954m² e a capacidade de 
público é de 6.500 lugares – devidamente acomodados em cadeiras. 
 
Informações da Arena Jaraguá: 

• Área construída: 20.640m²  -  Área coberta: 10.415m²  -  Banheiros: 24 
• Cabines de transmissão: 10  -  Capacidade de público sentado: 6.500  
• Camarotes: 22  -  Estacionamento: 1.200 vagas  
• Pé direito: 31m (no vão central) 

Endereço: Rua: Gustavo Hagedorn, 636  - Bairro: Nova Brasília 
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HOTÉIS OFICIAIS 

 

HOTEL ITAJARA 

    

TARIFÁRIO ESPECIAL 

Apto Single:  R$ 149,00 incluso café da manhã 

Duplo ou casal:  R$ 190,00 incluso café da manhã 

Instalado no centro da cidade, possui  111 apartamentos, 11 suítes 18 padrão 
com ar condicionado, dispõe dentro deste número a possibilidade de 13 
apartamentos serem transformados em triplos ou quádruplos, oferece TV a 
cabo, internet, frigobar, disponibiliza aos hóspedes café da manhã, lavanderia, 
serviço de bar, restaurante, room service e estacionamento coberto. Para 
auxiliar em seus negócios, os clientes  podem contar com um escritório 
estruturado com computador, impressora, Internet e mesa de reuniões para 
encontro de negócios ou até mesmo uma simples consulta à internet 

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237 - Centro. 
Fone: (47) 2107-3799 
Site: www.hotelitajara.com.br 
e-mail: reservas@hotelitajara.com.br 
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HOTEL ETALAN 

 

    

TARIFÁRIO ESPECIAL PARA O EVENTO: 
 
Apto single : R$ 190,00 
Apto duplo : R$ 212,00 
Apto triplo : R$ 250,00 
Localizado próximo aos principais pontos turísticos e comerciais de Jaraguá do 
Sul, o Hotel Etalan dispõe de 60 apartamentos divididos em duas categorias: 
categoria Padrão-Luxo e Suíte. 

Apartamentos equipados com: ar condicionado, TV a cabo, mini-bar, telefone, 
secador de cabelo, Internet Wi-Fi/ADSL cortesia, área de trabalho, banheiro 
privativo com aquecimento central de água, opção para fumantes e não-
fumantes, banheira de hidromassagem (nas suítes). 

 

Rua Max Wilhelm, 39 - Baependi. 
Fone/Fax: (47) 3371 2133 e 3371 1922 
Site: www.hoteletalan.com.br 

E-mail: hoteletalan@netuno.com.br 
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HOTEL NELO 

  

Hotel Nelo esta localizado no centro de Jaraguá do Sul, próximo a bancos, 
restaurantes, shopping center, as melhores opções de alimentação e diversos 
serviços.  

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 104 – Centro 

Fone: (47) 3055-4100 

Email: reservas@hotelnelo.com.br 

Site: www.hotelnelo.com.br 
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MERCURE JARAGUÁ DO SUL  

 

TARIFÁRIO ESPECIAL EVENTO 

SGL R$ 242,00 
DBL R$ 271,00 
+2,5% ISS 
*com café da manhã incluso 
 

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 239 - Centro. 
Fone: (47) 3372-5800 Fax: (47) 3372-5801 Responsável Comercial Bianca 
Nunes 
E-mail: h3624-gm@accorhotels.com.br  

Site: www.mercure.com.br  
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KAYRÓS BUSINESS HOTEL 

 

                                   

 

TARIFA ESPECIAL EVENTO 

 R$215,00 + 2,5% de ISS,  apartamentos Single Double  

 R$245,00 + 2,5% de ISS  apartamento Triplo  

*café da manhã incluso 

Localizado no centro de Jaraguá do Sul, quartos com cama box spring, estação 
de trabalho com Internet banda larga/wireless  e voice mail, maleiro, minibar, 
televisão LCD 26”, cofre digital com ponto de energia interno, secador de 
cabelo, espelho de aumento, ar condicionado split quente/frio, poltronas e 
serviço digital de despertar. Oferece também quartos conjugados e unidade é 
totalmente adaptada para atender aos hóspedes com alguma necessidade 
especial.  

Rua Hugo Braun, 44 - Centro. 
Fone: 2107 3000 
e-mail: reservas@kayroshotel.com.br  

Site: www.kayroshotel.com.br 
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RESTAURANTE ARMALWEE 

 

   

Presente na Arena Jaraguá durante o evento. 

Você também encontra junto ao Parque Malwee apresenta um cardápio de   
carnes, aves e frutos do mar. No almoço, serve bufê composto por  pratos 
quentes, saladas, opções de cortes de carne, além de sobremesas. Entre os 
destaques do restaurante estão os leitão assado, marreco recheado, eisbein 
(joelho de porco), além dos frutos do mar (peixes, mariscos, lulas e polvo).   

Para beber, chopp artesanal, cervejas premium, sucos naturais, refrigerantes, 
coquetéis, caipirinhas, entre outros. 

Rua Wolfgang Weege, 770 – Parque Malwee 

E-mail: restaurantearmalwee@terra.com.br 
Telefone (47) 3376-1425 
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PARQUE MALWEE  

*Local que estamos solicitando para efetuarmos o receptivo, credenciamento e 
pesagem. 

 Santuário preservado, o Parque Malwee é um passeio encantador para 
qualquer pessoa que ame ar puro, natureza, esportes ao ar livre e diversão. 
Pode-se caminhar ao lado de uma vegetação multicolorida, entre 17 lagoas 
com plantas aquáticas. No interior do parque, encontram-se dois museus, que 
reúnem objetos e móveis pertencentes aos primeiros imigrantes alemães. No 
coração do parque, há um labirinto formando por arbustos, onde o visitante irá 
se perde até encontrar o centro.  

 


