
Durante o ano inteiro, Santa Cruz contagia
Santa Cruz é a terra da Oktoberfest, isso 

todos conhecem e ninguém duvida. Em outubro 
e até antes disso, é o clima que impera no mu-
nicípio. Também é berço do Encontro de Artes 
e Tradições Gaúchas, o Enart, um mês depois. 
São dois dos principais eventos em termos de 
turismo, e que acabam concentrando muitos 
visitantes e hóspedes para a rede hoteleira e 
para restaurantes, bares e comércio como um 
todo. Mas Santa Cruz é um município turístico 
o ano todo, com ou sem evento, ainda que haja 
muitos programados. Quer anotar na agenda?

|A Festa das Cucas valoriza a gastronomia 
típica alemã e na última edição recebeu 60 
mil pessoas no Parque da Oktoberfest. É uma 
festa rica em sabores, afinal, o prato que dá 
nome à festa é servido com as mais variadas 
coberturas. O evento ocorre anualmente, em 
junho. Por falar em gastronomia típica, o Fes-
tival da Cerveja também abriu mais um nicho 
turístico importante.

| Quer programa sobre rodas? Encontro de 
Jeep Trilha, Endurance Brasil, a Stock Car e a 
Copa Truck realizam eventos anuais.

|Os fãs da cultura gaúcha não podem per-
der o Enart. O maior festival de arte amadora 

Contagem regressiva para a maior festa de 
Santa Cruz. A história, a cultura e a tradição 
estarão ainda mais valorizadas pois são o 
tema desta 35ª Oktoberfest, que ocorre de 9 
a 20 de outubro. A programação da popular 
Festa da Alegria e da Feirasul se concentram 
no Parque da Oktoberfest, mas por todo mu-
nicípio o clima é festivo. As cores da bandeira 
alemã estampam os arcos do centro da cida-
de. As vitrines do comércio ganham decoração 
especial. O carro de chope e as bandinhas 
circulam pelas ruas fazendo o convite. Afinal 
de contas, cerca de 400 mil visitantes costu-
mam celebrar o evento a cada edição.

A programação da festa sempre é múltipla 

e a cada dia contempla um público, ou va-
riados. Tem a maturidade ativa, tem para as 
crianças. Tem espaço para quem vai experi-
mentar a gastronomia, quem vai às compras, 
quem vai dançar e quem vai curtir shows de 
renome nacional. 

A Festa da Alegria é contagiante, a Festa 
da Alegria é plural. Tanto que nos desfiles 
temáticos, realizados a cada domingo, 13 e 
20 de outubro, famílias de todas as idades 
são vistas cantando, desfilando e aplaudindo. 
Como lembrou o guia turístico Luis Moritzen, 
no Viva Santa Cruz, a Marechal Floriano vira a 
“Sapucaí dos Alemães”. Afinal, o espetáculo, 
por aqui, é garantido.

Em números:
16 hotéis: 1.600 leitos
5 pousadas e casa de 
lazer: 128 leitos
1 hostel - 30 leitos
5 motéis - 158 leitos.
A movimentação 
hoteleira costuma estar 
lotada durante os dias 
de Enart. Na Oktober-
fest, os fins de semana 
são de cidade lotada, 
mas durante a semana 
costuma ter vaga nos 
hotéis. Outros eventos 
interessantes para a 
rede hoteleira: Stock 
Car, Copa Truck, Festi-
val da Cerveja Gaúcha, 
Festa das Cucas.

Fonte: Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo
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da América Latina reúne tradicionalistas de todo 
Estado. Quem for ao Parque da Oktoberfest em 
novembro vai ver um show de dança, trova, chula, 
declamação e outras modalidades.

| O turismo religioso é contemplado, atualmen-
te, nas romarias, a da Santa Cruz, em setembro, 

e a do Santuário de Schoenstatt, em novembro.
| Para quem quer embelezar o jardim, a Expo-

sição Regional de Orquídeas, Cattleya Intermedia 
e Festa das Flores é marca do calendário e ocorre 
sempre em setembro.

|Os negócios também estão em alta na Cons-

truArte e Multifeira, programação garantida no 
calendário anual santa-cruzense.

| Em dezembro, a Christkindfest traz a magia 
do Natal a Santa Cruz e na chegada do novo ano, 
a Virada Iluminada, no Parque da Cruz, é mais um 
atrativo cheio de encanto.


