CONHEÇA
CAÇADOR

TURISMO

RURAL

Os sabores, belezas e experiências no interior de
Caçador encantam das crianças aos adultos. Ideal
para recarregar as energias através do contato
com a fauna, ﬂora e as cachoeiras. Várias
comunidades e propriedades do interior estão
prontas para receber os visitantes com diferentes
atrativos. A hospitalidade caçadorense, a
gastronomia colonial, a arquitetura histórica e a
possibilidade de colher frutas direto do pé são
atrativos especiais.
Conﬁra a disponibilidade dos passeios
pelo fone (49) 3666- 2424.

PONTE

DO AMOR

Um local romântico, ideal para os casais declararem
seus sentimentos. É possível fazer lindas fotos, e
ainda amarrar as ﬁtinhas do amor para selar a união
às margens do Rio do Peixe. Construída entre 19561960, possui estilo português colonial.

PARQUE
CENTRAL
JOSÉ ROSSI ADAMI

O Parque Central é um espaço amplo, para jovens,
adultos e crianças se divertirem. Vale até fazer um
piquenique e conhecer um pouco da história do
município, através dos monumentos lá
instalados. Proporciona uma vista e fotos incríveis
no pôr do sol. Para se exercitar é possível fazer
caminhadas, corridas, jogar basquete, futebol
de areia, beach tênis, jogar bocha, passear
com os animais e andar de bicicleta. Além disso,
é palco de diversos eventos, festas, encontros
e ações do município. Inaugurado no ano de 2009,
ele ﬁca instalado próximo ao Museu do Contestado
e da Rodoviária. No local ﬁca o famoso letreiro Amo
Caçador, muito procurado pelos turistas.

PONTE

DE FERRO

A Ponte de Ferro é um grande marco da história. Foi
construída juntamente com a Estrada de Ferro São
Paulo – Rio Grande pela empresa Brazil Railway
Company. Iniciada em 1907 e concluída em 1910, a
construção trouxe para a região inúmeros
trabalhadores e engenheiros. Originalmente a
ponte era de madeira e apenas em 1940 foi
reconstruída em ferro para suportar cargas mais
pesadas.

MUSEU

DO CONTESTADO

Um dos mais belos e reconhecidos cartões postais
da cidade é o Museu Histórico e Antropológico da
Região do Contestado. O prédio é uma réplica da
antiga estação ferroviária e conserva o principal
acervo da Guerra do Contestado (1912-1916). O
local foi eleito em 1997, pelo voto popular, o
segundo marco caracterizador do estado de Santa
Catarina. No local é possível adquirir livros e
lembranças da cidade. Ao lado do museu,
permanentemente, ﬁca exposto o maior patrimônio
material do município: uma locomotiva a vapor e
dois vagões que rodaram pela Estrada de Ferro São
Paulo – Rio Grande. Um rico espaço cultural ideal
para viajar no tempo e na história da região do
Contestado.

CATEDRAL
SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

DA EPAGRI

Fundada em 1938 para promover diversas culturas,
como trigo, cevada, centeio, aveia, milho, feijão,
ameixa, hortaliças, forrageiras e adubos verdes. Por
meio de acordos de cooperação técnica assinados
com órgãos americanos, europeus e asiáticos a
Estação se destaca como fonte de informação e
pela introdução de tecnologias inéditas, como: a
disponibilização de cultivares de maçã e alho, a
quebra artiﬁcial de dormência das plantas, a
produção integrada de tomate, a conservação de
frutas, além de contribuições importantes no
desenvolvimento da piscicultura e de várias etapas
das cadeias produtivas de maçã, alho, tomate e
pêra. Além disso detêm a reserva Florestal
EMBRAPA/EPAGRI de Caçador onde é possível
fazer caminhadas ecológicas contemplando a
natureza.

PRAÇA
NOSSA SENHORA
APARECIDA

É um local de contemplação à Nossa Senhora
Aparecida, um espaço de calmaria, mesmo colado no
centro da cidade. Parquinho para as crianças,
banheiros, árvores que fazem sombra para os
turistas e cidadãos que passam pelo local.
No local há também um coreto para apresentações
culturais. As terras onde a praça foi ediﬁcada foram
doadas à mitra Diocesana com a condição de se
erguer e se manter no local uma capela dedicada a
Nossa Senhora Aparecida. A Praça existe desde
1918. Já a capela foi construída entre 1956-1960,
possui estilo português colonial.

PONTE
ANTÔNIO BORTOLON

É um dos maiores monumentos históricos da
cidade de Caçador. Sua estrutura é baseada na
Ponte Vecchio, que ﬁca sobre o rio Brenta, na Itália.
Construída com pequenas tábuas de imbuia, a
ponte Antônio Bortolon foi inaugurada em 1925. A
ponte original foi levada, pela correnteza do Rio do
Peixe, na enchente que atingiu a região meio-oeste
catarinense, em 1983. Em 1985 uma nova ponte,
com as mesmas características históricas da
primeira, foi construída e permanece até hoje. A
estrutura possui 45 metros de extensão e 2,4m de
altura e capacidade para cinco toneladas.

SABORES
DE CAÇADOR

Para desbravar os sabores de Caçador, a cidade
possui restaurantes, cafés coloniais, cervejarias,
produtos que vão desde doces caseiros até sucos
de uva e maçã, além de pizzarias, bares e food
trucks. Além das opções de pesque e pagues
onde é possível ter um dia de lazer e ótima
alimentação. Endereços e opções de gastronomia
local podem ser conferidas no site do turismo
do município (veja no verso).

HOSPEDAGEM

O município conta com opções de hospedagens
preparadas para receber os mais diversos turistas.
Tanto aqueles que vêm a trabalho, a lazer, para
participar de eventos esportivos ou culturais.
Endereços e opções de hospedagem podem ser
conferidas no site do turismo do município.

@prefeituradecacador

Fone: (49) 3666-2400
E-mail: turismo@cacador.sc.gov.br

turismo.cacador.sc.gov.br

