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GUIA COMPLETO

Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções têm
ótimo custo/benefício e são sempre
monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

CARTÃO CVC

FOTO: SHUTTERSTOCK

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.

CVC 24h: 3003 2977

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
PANORAMA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
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CASA DO CAMARÃO BARRA SUL
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VOCÊ VAI PRECISAR
apenas do RG e/ou da Carteira
Nacional de Habilitação para fazer
check-in nos hotéis e para embarcar
em um ônibus rumo a Balneário
Camboriú ou um avião rumo a
Navegantes, a 30 km de distância,
ou Florianópolis, a 82 km. Menores
de idade devem viajar com RG ou
certidão de nascimento.

PREPARE
SUA
VIAGEM

FOTO: SHUTTERSTOCK

NÃO PRECISA tomar
nenhuma vacina para viajar
a Balneário Camboriú.

PANORAMA DA BARRA SUL E PRAIA CENTRAL

OLHE O
RELÓGIO
Balneário
Camboriú segue o
horário de Brasília.

OS TERMÔMETROS
MARCAM
temperaturas
máximas de
29 oC em janeiro
e fevereiro.
Já entre maio
e setembro as
mínimas caem
para a casa dos
10 oC, com
máximas de
22 oC em junho.

VOU DE AVIÃO O Aeroporto Internacional de
Navegantes - Ministro Victor Konder está a
30 km de Balneário Camboriú.
Tempo de voo desde...
• Curitiba: 30 min
• Porto Alegre: 45 min
• São Paulo: 55 min
• Rio de Janeiro: 1h20
• Belo Horizonte: 2h30
Outros aeroportos próximos são
o de Florianópolis (82 km) e o
de Joinville (109 km).

VOU DE CARRO Você pode alugar um carro
na CVC para explorar Balneário Camboriú
e região. Neste caso, é preciso apresentar
Carteira Nacional de Habilitação válida.

NÃO QUEIME NADA A voltagem
em Balneário Camboriú é 220 volts.
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A Praia Central concentra
a principal infraestrutura
turística de Balneário
Camboriú, que também tem
lindas praias afastadas da orla
urbana. A cidade ainda é ponto
de partida para divertidos
passeios bate-volta.
Veja as distâncias a partir
da Praia Central.

LOCALIZE-SE
POMERODE

TIMBÓ

BETO
CARRERO
WORLD

PRAIA BRAVA
PRAIA CENTRAL

BLUMENAU

PRAIA DAS LARANJEIRAS
PASSEIOS NOS
ARREDORES
PRAIAS DE
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

PRAIA DE TAQUARINHAS
PRAIA DE TAQUARAS
PRAIA DO PINHO
PRAIA DO ESTALEIRO
PRAIA DO
ESTALEIRINHO

MARCO ZERO
PARA AS
DISTÂNCIAS

NOVA TRENTO

DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ PARA:
Beto Carrero World
Blumenau
Nova Trento
Florianópolis
Pomerode
Timbó

35 km
68 km
70 km
82 km
90 km
94 km

FLORIANÓPOLIS
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BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
AGITO À BEIRA-MAR

Balneário Camboriú reúne gente bonita e celebridades em busca de
lindas praias, animada vida noturna e deliciosa gastronomia à base de
frutos do mar. A cidade catarinense também é a porta de entrada para o
Beto Carrero World, que é o maior parque temático da América Latina.
Você também pode descobrir as heranças dos imigrantes europeus em
cidades vizinhas, como Blumenau, Nova Trento, Timbó e Pomerode,
além de esticar até Florianópolis, a Ilha da Magia.
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MOLHE DA BARRA SUL

FOTO: SHUTTERSTOCK

PRAIA A PRAIA

A orla urbana de Camboriú tem ótima infraestrutura. Quem prefere
praias cercadas de natureza pode rodar alguns quilômetros para
explorar as belezas da estrada Interpraias.

FOTO: DANIEL VIANNA - MTUR

PRAIA CENTRAL

A principal praia
da cidade corre ao
longo da Av. Atlântica
por quase 7 km,
reunindo vários hotéis,
restaurantes, bares e
edifícios modernos em
sua orla. A 600 metros
da costa está a Ilha das
Cabras, um dos cartões-postais de Camboriú.

PRAIA CENTRAL

PRAIA DAS LARANJEIRAS

A primeira parada da rodovia Interpraias para quem vem do Centro, a 7 km de distância,
é considerada uma das enseadas mais bonitas de Santa Catarina. Suas águas são
tranquilas e próprias para banho. Passando o dia aqui, você saboreia frutos do mar,
passeia de caiaque e aproveita o mar. Para chegar, é preciso atravessar um bulevar de
100 m com lojas de artesanato e quiosques de alimentação. É um dos pontos de parada
dos bondinhos do Parque Unipraias.

PRAIA DAS LARANJEIRAS
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS
TAQUARINHAS

A praia vizinha a
Laranjeiras é bem
mais rústica, sem
estrutura para passar
o dia, mas ideal
para quem procura
um trecho de areia
isolado e tranquilo.
TAQUARINHAS

TAQUARAS

Ótima opção para banho na Interpraias, conta com bares, restaurantes e pousadas em
seu canto sul. O visual segue na linha rústica e natural.

TAQUARAS

PINHO

Cercada por costões, esta praia garante privacidade suficiente para os
praticantes de nudismo, sendo considerada a primeira do gênero no Brasil.
Para frequentá-la, é preciso seguir condutas específicas. Tem estrutura de
hospedagem e alimentação.

FOTO: AR TURISMO
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PRAIAS
ESTALEIRO

Esta praia é
rodeada por
Mata Atlântica,
sem prédios
em volta nem
muita estrutura
de restaurantes,
o que garante o
visual paradisíaco.
Esverdeado,
o mar é mais
tranquilo na parte
norte da praia,
com formação de
piscinas naturais
entre as pedras.
ESTALEIRO

ESTALEIRINHO

A 12 km da Praia Central, a última
parada da Interpraias tem natureza
abundante, marcada pela Mata
Atlântica nativa, mas sem deixar de
lado o agito sofisticado dos clubes
de praia e a boa gastronomia de
seus restaurantes. A faixa de areia
de 1 km é banhada por um mar
mais agitado.
ESTALEIRINHO

PRAIA BRAVA

Já no município vizinho
de Itajaí, esta linda praia
a 6 km da Praia Central
serve a todos os gostos,
pois conta com natureza
exuberante, boas
condições para prática
de esportes náuticos e
ótima estrutura de bares,
restaurantes e badalados
clubes de praia.
PRAIA BRAVA
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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CITY TOUR BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

FOTO: SHUTTERSTOCK

MOLHE SUL

PASSEIOS
PARA
TURBINAR
SUA VIAGEM

Os passeios da CVC incluem
atrações dentro e fora da cidade
e podem ser privativos ou em
grupo, à sua escolha, sempre
com conforto, segurança e
assistência da nossa equipe.
PASSEIO A BLUMENAU

Você conhece os destaques
da região da Barra Sul, o bairro
mais turístico de Balneário
Camboriú. Ali estão o Oceanic
Aquarium, o maior do Sul do
Brasil; a Passarela da Barra, que
conecta a parte moderna com
a área histórica, onde a cidade
começou; e o Molhe Sul, com
vista lindíssima para a orla e local
do famoso letreiro “Eu amo BC”.
Também tem tempo livre para
aproveitar o Parque Unipraias
e o passeio dos Barcos Piratas
(ingressos não inclusos).
Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel e guia.
Duração: 7 horas.
A partir de R$ 60 por pessoa.

Você passa o dia na tranquila cidade a 68 km de Camboriú, conhecida pela
arquitetura alemã e pela Oktoberfest, a segunda maior festa da cerveja do
mundo, atrás apenas da original de Munique, na Alemanha. Em Blumenau, você
visita o Museu da Cerveja, com acervo de antigas cervejarias; o Mausoléu de
Doutor Blumenau, fundador da cidade; a Prefeitura, em estilo enxaimel; e o
Parque Vila Germânica, que lembra o interior da Alemanha, com restaurantes,
choperias e lojas. Também tem tempo livre para compras na malharia Hering.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia. Duração: dia inteiro. A partir de R$
62 por pessoa
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PASSEIOS
PASSEIO A NOVA TRENTO

Madre Paulina, a santa que nasceu na
região europeia de Tirol e passou a
maior parte da vida no Brasil, morava
em Nova Trento, a 70 km de Balneário
Camboriú. Lá você visita o Santuário
Santa Paulina, onde pode assistir à
missa, dependendo do dia da semana e
do horário, e uma vinícola, onde conhece
o processo de produção do vinho e
degusta a bebida. Inclui: transporte de
ida e volta ao hotel e guia. Duração: dia
inteiro. A partir de R$ 84 por pessoa.

SANTUÁRIO SANTA PAULINA, EM NOVA TRENTO

PONTE HERCÍLIO CRUZ, EM FLORIANÓPOLIS

PASSEIO A FLORIANÓPOLIS

Na Ilha da Magia, como é conhecida a bela capital catarinense, é irresistível tirar
fotos panorâmicas no mirante da Lagoa da Conceição; tomar banho na Praia da
Joaquina, visitando suas dunas; e passear pelo Centro Histórico, parando no Largo
da Alfândega, na Catedral Metropolitana, na Praça 15 de Novembro, no Mercado
Público e no Mirante da Ponte Hercílio Luz. A cidade fica a 82 km de Camboriú,
viajando por uma linda estrada litorânea. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: dia inteiro. A partir de R$ 70 por pessoa.

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular, com
outras pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada, pronta para
te ajudar. A partir de R$ 109 por pessoa.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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FOTO: SHUTTERSTOCK

PASSEIOS
TOUR POMERODE - NO CORAÇÃO
DO VALE EUROPEU

Aqui você conhece a cidade Pomerode, a mais ou
menos 90 km de Balneário Camboriú, que conserva as
características originais da época em que foi fundada.
Visitando as edificações alemãs em estilo enxaimel
da Casa do Imigrante Carl Weege e atrações como o
Museu do Automóvel, o Museu Pomerano, o Zoológico
e a Cervejaria Schorstein (ingressos não inclusos).
Também faz parada para compras de produtos
regionais como velas, chocolates e roupas de cama,
mesa e banho. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: dia inteiro. A partir de R$ 89 por pessoa.

POMERODE

VOO DE BALÃO

Você aprecia a beleza da região de um ângulo totalmente diferente: lá do alto! O
visual depende do ponto de partida, pois você pode voar a partir das cidades de
Gaspar, no Vale Europeu; Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil; ou São João
Batista – e neste casa sobrevoa o charmoso balneário de Porto Belo. O sobrevoo de
balão dura uma hora, mas há também o tempo de montagem do equipamento e das
instruções de segurança antes da partida. E, no final, a experiência é brindada com
espumante. O passeio depende das condições climáticas do dia. Inclui: voo de balão e
brinde de espumante. Duração: 2h30. A partir de R$ 590 por pessoa.

FOTO: MARCELO VERNUNCIO PONTES

PASSEIOS PERSONALIZADOS

Na CVC, você escolhe como deseja passear. Pode contratar passeios privativos, em veículos
individuais e com motoristas-guias. Também pode alugar um carro para explorar a região do
seu jeito. Todos os preços aqui publicados podem ser alterados sem aviso prévio.
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PASSEIOS
BETO CARRERO WORLD

O dia é de muita diversão no maior parque temático da América Latina, no
município de Penha, a 35 km de Balneário Camboriú. Ali você curte mais de 100
atrações espalhadas por áreas temáticas, como Velho Oeste, Vila Germânica,
Ilha dos Piratas, Mundo Animal, Madagascar e Hot Wheels. Personagens da
DreamWorks, como Shrek e Kung Fu Panda, podem ser encontrados pelo parque,
com direito a pose para fotos. Além das atrações listadas a seguir, de acordo com
o nível de emoção, tem ainda zoológico e fazendinha com mais de mil animais,
aldeia indígena, Museu do Beto Carrero e muito mais.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel, guia e ingresso do parque. Duração: dia inteiro. A
partir de R$ 69,90 por pessoa.

CASTELO DAS NAÇÕES, NA ENTRADA DO PARQUE
FOTO: DIVULGAÇÃO
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PASSEIOS

SONHO DO COWBOY

ATRAÇÕES DO
BETO CARRERO WORLD
Radicais
A Fire Whip é uma montanha-russa
invertida, a única do país a andar
de ré em alguns trechos, com cinco
loopings e velocidade de quase 100
km/h. Já a Star Mountain é um
pouco menos rápida e tem dois
loopings, chegando a 35 m de altura.
Na Big Tower, você encara uma
queda livre de 100 m de altura e, ao
“cair” lá de cima, atinge a velocidade
de 120 km/h!

STAR MOUNTAIN

Leves
Montanha-russa centopeia, rio
bravo com tema de Madagascar,
passeio de trenzinho que percorre
trechos de Mata Atlântica e
atravessa uma caverna de
dinossauros, simulador 4D com
temática espacial e passeio de
barquinho fazem a alegria dos
pequenos.

Moderadas
A Tigor Mountain é uma montanharussa tranquila, mas que garante
o frio na barriga da criançada (que
precisa ter no mínimo 1,10 m). A
velocidade chega a 50 km/h e a
altura vai a 15 m, mas não tem
quedas bruscas. Já a Tchibum é
uma montanha-russa aquática, com
barquinhos que sobem a 15 m de
altura e caem a 80 km/h.

Shows
Várias apresentações acontecem
o dia inteiro no Beto Carrero
World: confirme os horários para
programar seu roteiro pelo parque.
O Madagascar Circus Show reúne
os personagens do terceiro filme
da franquia em uma arena circense
com música, dança e acrobacia. O
Sonho do Cowboy homenageia Beto
Carrero e sua trajetória, com ares
de faroeste. No Hot Wheels Epic
Show, você testemunha manobras
emocionantes com carros, motos e
caminhões de verdade, enquanto o
Excalibur é um duelo medieval.

FIRE WHIP
FOTOS: DIVULGAÇÃO

14

RODA-GIGANTE

FOTO: HILDO JUNIOR

ATRAÇÕES

As praias são só o começo das suas
férias em Camboriú, que ainda tem
atrações para entreter crianças
e adultos o dia inteiro.
OCEANIC
AQUARIUM

FOTO: DIVULGAÇÃO

Na Barra Sul, você visita
o aquário que serve de
morada para mais de mil animais de
130 espécies diferentes, entre pinguins,
tubarões, cavalos-marinhos, jacarés,
lontras e sucuris. São cerca de um
milhão de litros de água no total, onde
vivem peixes de vários lugares do
mundo. E as crianças ainda aprendem
e se divertem em uma área especial
para elas. Adquira ingressos na CVC
com condições especiais.
R. 4.000, 133, Barra Sul, Centro.

OCEANIC AQUARIUM
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RODA-GIGANTE
FG BIG WHEEL

Agora você admira o
lindo visual de Balneário
Camboriú do alto da
roda-gigante FG Big
Wheel, inaugurada no
fim de 2020. A maior
roda-gigante estaiada
da América Latina tem
82 metros de altura e 36
cabines climatizadas. É
um jeito muito charmoso
de curtir a linda vista da
orla. É inspirada na London
Eye, de Londres. Adquira
ingressos na CVC com
condições especiais.
Estrada da Rainha, 1.009.

MORRO DO
CARECA

Localizado na Praia
dos Amores, é um dos
pontos mais altos de
Balneário Camboriú,
proporcionando uma
visão privilegiada do
mar e da cidade. O
morro ganhou esse
nome porque seu topo
é totalmente liso. Tem
escadaria de acesso
à Praia do Buraco,
rampa de acesso à
Praia do Coco e um
deque de madeira,
que serve de mirante.

CLASSIC CAR SHOW

Você é fãs dos carrões do
passado? Então vai amar o
Classic Car Show, onde encontra
clássicos fabricados entre os
anos 1920 e 1980, de fabricantes
como Rolls-Royce, Ford, Cadillac,
Mustang, Jaguar, Ferrari e BMW.
Também vai curtir rock antigo no
bar temático, se realizar na loja
de suvenir e tirar fotos incríveis.
Adquira ingressos na CVC com
condições especiais. Av. Atlântica,
5.720, Centro.

FOTO: TIAGO S GOMES

ATRAÇÕES

CLASSIC CAR SHOW

INTERPRAIAS

FOTO: SHUTTERSTOCK

A estrada de 14 km é uma ótima dica para conhecer o belo litoral catarinense.
O caminho atravessa seis praias: Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras,
Taquarinhas e Laranjeiras (veja mais na seção Praias). Completamente asfaltada
e bem sinalizada, tem muitas curvas, subidas e descidas, que completam o lindo
cenário da região. Você aproveita a vista de diversos mirantes.

INTERPRAIAS
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CRISTO LUZ

Com 33 m de altura,
a estátua de Jesus
segura um facho de
luz e fica no topo do
Morro da Cruz. Na alta
temporada, acontecem
ali shows noturnos de
luzes e cores. Faz parte
de um complexo com
restaurantes, lojas e
atividades para crianças.
R. Indonésia, 800, Nações.

FOTO: DANIEL VIANNA - MTUR

ATRAÇÕES

FOTO: DIVULGAÇÃO

CRISTO LUZ

PARQUE UNIPRAIAS

Com uma gigantesca área em meio à Mata Atlântica, o parque tem bondinhos que ligam
a Praia Central à Praia de Laranjeiras, fazendo paradas em três estações. A estação
Barra Sul fica na Praia Central, com lojas e praça de alimentação. Na estação Mata
Atlântica, você tem uma vista deslumbrante das praias, incluindo a de Laranjeiras, a
partir de dois mirantes e pode brincar em dois brinquedos radicais: o trenó Youhooo
e a tirolesa Zip Rider. A estação Laranjeiras fica na movimentada praia de mar
calmo. Adquira ingressos na CVC com condições especiais. Av. Atlântica, 6.006, Barra.

BARCO PIRATA

A réplica de um barco pirata navega por toda a costa de Balneário Camboriú,
incluindo a Ilha das Cabras e a Praia das Laranjeiras. Durante o passeio, você assiste
a um divertido show de piratas. Av. Normando Tedesco, 6.020, Centro.

CURTA VÁRIOS PASSEIOS E ATRAÇÕES COM ECONOMIA

Você pode combinar atrações e passeios nos combos (veja pág. 18), que podem ser
parcelados em 12x e proporcionam muita economia.
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COMBOS DE PASSEIOS

ALÉM DE BALNEÁRIO

✓ PASSEIO A BLUMENAU
✓ PASSEIO A FLORIANÓPOLIS

FOTO: TIAGO GOMES

FOTO: SHUTTERSTOCK

Compre mais de um dos passeios ou ingressos para atrações incríveis, vistos
nas páginas anteriores, para ter descontos e para aproveitar mais a viagem.

CLASSIC CAR SHOW

HISTÓRIA E CULTURA

3 CLASSIC CAR SHOW
3 OCEANIC AQUARIUM

CIDADES CATARINENSES

3 CITY TOUR BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
3 PASSEIO A NOVA TRENTO
3 TOUR POMERODE NO CORAÇÃO DO VALE
EUROPEU

FOTO: RENATO SOARES/MTUR

BLUMENAU

GRUPO FOLCLÓRICO EM POMERODE
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E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Drinque gratuito nos
restaurantes Quarta Estação
(Praia das Laranjeiras) e O Pharol

Equipe CVC 24h: atendimento a
qualquer hora do dia ou da noite
para dicas, dúvidas ou emergência.

Balcão de apoio CVC no centro
comercial do Hotel Sibara,
localizado no Centro da cidade
Descontos, brindes e horários especiais de check-in e
check-out em hotéis selecionados. Algumas promoções
são exclusivas para clientes com cartão CVC Itaú Visa
Platinum. Confira benefícios nas págs. 26 a 29.

19
UNIPRAIAS
FOTO:
VINICIUS BRANDÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DICAS DE ROTEIROS

4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Visite logo de cara a roda-gigante FG
Big Wheel, para admirar a cidade do alto.
Em seguida, vá ao Parque Unipraias, onde
você vive muitas aventuras. Depois dê uma
esticada ao Oceanic Aquarium, com seus
encantadores animais, e ao Classic Car
Show, que tem 35 veículos raros. À noite, a
diversão pode continuar na Pizza do Pirata.
2º Dia: Aproveite um dia de muita diversão
no parque temático Beto Carrero World, na
cidade vizinha de Penha. À noite, curta os
frutos do mar do Lago da Sereia.
3º Dia: Faça o Passeio a Blumenau para
descobrir as heranças alemãs da região,
passando pelo Museu da Cerveja e o
Parque Vila Germânica. Termine o dia no
tradicional restaurante O Pharol.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os passeios e atrações destacados abaixo estão nas págs. 10 a 17

OCEANIC AQUARIUM

FOTO: SHUTTERSTOCK

6 DIAS (5 NOITES)
5º Dia: No Passeio a
Florianópolis, você
descobre por que a
capital catarinense é
chamada de Ilha da
Magia, com suas praias
paradisíacas. A dica para
o jantar é o restaurante
Sabores do Mar.
6º Dia: Hora de voltar
para casa.

8 DIAS (7 NOITES)

7º Dia: Volte para o parque
temático Beto Carrero
World para curtir as
atrações que ficaram de
fora na primeira visita ou
repetir as preferidas. Feche
a semana curtindo as
delícias da Cia. do Peixe.
8º Dia: Hora de voltar
para casa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FLORIANÓPOLIS

HOT WHEELS EPIC SHOW, NO BETO CARRERO WORLD
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FOTO: SHUTTERSTOCK /IMAGEM ILUSTRATIVA

NA HORA
DA FOME...

Frutos do mar dominam os
cardápios locais, com produtos
frescos que ganham ainda
mais graça nos restaurantes
de frente para a praia.
É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 61 a R$ 70

QUARTA ESTAÇÃO

$$ – de R$ 71 a R$ 90

Especializado em frutos do mar,
o restaurante recebe diariamente
alimentos fresquinhos. Também serve
carnes, massas e pratos vegetarianos.
Cliente CVC ganha drinque de boasvindas. Calçadão da Praia de Laranjeiras,
10. $$

$$$ – de R$ 91 a R$ 110

CIA DO PEIXE

Este restaurante de culinária oriental fica
mais animado ainda nos domingos à tarde,
quando os jovens se reúnem para curtir o
som dos DJs ao pôr do sol, de frente para
o mar. Av. Atlântica, 740, Centro. $

ESTAÇÃO 101

O rodízio de churrasco gaúcho tem
mais de 20 variedades de carnes
nobres e bufê com massas, frutos
do mar, queijos, saladas, sushis e
sobremesas. A área infantil diverte
as crianças, e as mulheres pagam a
metade do valor dos homens. Rodovia
BR-101, km 118, Itajaí. $$

PIZZA DO PIRATA

A novidade mais quente
na cidade é esta divertida
pizzaria temática. Com
mais de 50 sabores de pizza, tem
menu à la carte, rodízio e delivery.
Inspiradas nas histórias de piratas, as
apresentações artísticas e interativas
animam as noites. E tem ainda loja
temática e espaço infantil inspirado no
universo dos piratas para completar a
experiência. Av. Atlântica, esquina com a
R. 4.000, Barra Sul. $$

CASA DO CAMARÃO
BARRA SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

Você se delicia com rodízio de camarões
e frutos do mar antes ou depois da visita
ao Parque Unipraias, que fica bem ao
lado do teleférico, na estação da Barra
Sul. Av. Atlântica, 6.006. $$

RESTAURANTE DUDU

“Arte no prato” é o sugestivo slogan
desse charmoso restaurante que
serve frutos do mar, peixes, carnes e
sobremesas apresentados de maneira
impecável. Av. Atlântica, esquina com o
4.100, Barra Sul. $$$

PIZZA DO PIRATA
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LAGO DA SEREIA

FOTO: THIAGO ALVIM /IMAGEM ILUSTRATIVA

NA HORA DA FOME...
Especializado em frutos do mar,
também tem porções com carne
e bufê de saladas. O prato mais
pedido é o Especial da Casa, com
camarão frito, camarão à milanesa,
molho de camarão e côngrio
grelhado (um tipo de enguia). Além
da unidade na Barra Sul, tem uma
filial na Praia de Laranjeiras.
Av. Atlântica, 5.310, Barra Sul. $$

DAS ANTIGA TAQUARAS

DAS ANTIGA TAQUARAS

São incríveis o visual, a localização
e o cardápio deste restaurante,
situado bem no canto da Praia de
Taquaras, com um charmoso deque
pé na areia. Ali você se delicia com
variados frutos do mar, os melhores
cortes de carne e a tradicional
feijoada de sábado. Av. Interpraias,
s/nº, Praia das Taquaras. $$

O PHAROL

Com mais de 20 anos, é especializado
em frutos do mar e também tem boa
variedade de carnes, aves e massas.
Aos sábados, serve feijoada completa.
Cliente CVC ganha drinque de boas-vindas. Av. Atlântica, 2.163, Centro. $$

SABORES DO MAR

É difícil escolher entre tantas
opções, como camarões,
lagostas, paellas e massas.
As crianças têm área e cardápio apenas
para elas. A Galeria Giacco, em um
ambiente integrado ao Sabores do Mar,
serve carnes nobres selecionadas e
assadas na brasa. Av. Atlântica, 2.530,
Centro. $$

VIKINGS RESTAURANTE

O cardápio variado inclui frutos do mar,
carnes e aves – tudo isso com bela
vista para o mar. Av. Atlântica, 6.006,
Centro. $$$

PZ ECOMALL

Você gosta de tudo e sempre fica
na dúvida na hora de escolher
o restaurante? Então aqui neste
complexo gastronômico você tem
mais de dez opções, dos naturebas às
cantinas italianas. Também conta com
concierge, que dá dicas de turismo, e
loja do artista plástico Cainã Gartner.
Av. Brasil, 3.393, Centro. $ a $$
FOTO: SHUTTERSTOCK /IMAGEM ILUSTRATIVA

GUACAMOLE COCINA
MEXICANA

A temática da casa, inspirada em uma
vila mexicana, está presente no cardápio,
na música, na alegria e nas atrações.
Av. Beira Rio, 1.122, Barra Sul. $$
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AGITO

LA BELLE PRAIA

O novo clube de praia, na vizinha
Itajaí, trouxe ainda mais alegria
à região, com suas animadas
festas e muita diversão. O
serviço de praia é impecável, um
luxo só! R. José Medeiros Vieira,
2.444, Canto dos Amores, Praia
Brava, Itajaí.

Camboriú é sinônimo de
balada, seja pé na areia ou
noite adentro. Aqui tem festa
para todos os gostos!
SHED WESTERN BAR

A famosa casa sertaneja está passando
por reformulações para proporcionar
novas experiências de música e
gastronomia. Av. Atlântica, 5.650, Barra Sul.

HABBITAT

Este agitado clube de praia tem
uma estrutura completa: são quatro
ambientes exuberantes, serviço de
praia, restaurante e ambiente com
música ao vivo. A localização é
outro destaque: fica bem em frente
à badalada Praia Brava, em Itajaí.
Av. José Medeiros Viêira, 800-898,
Praia Brava, Itajaí.

GAS STATION PUB

Quem gosta de rock se diverte muito
nesta casa, que é perfeita para um happy
hour com os amigos. O pub sempre
apresenta shows de bandas nas sextas e
nos sábados. Av. do Estado, 735, Ariribá.

GREEN VALLEY

BELVEDERE

O oásis da música eletrônica
tem área verde com lagos, pistas
de dança, camarotes, bares,
loja e praça de alimentação. É
simplesmente uma das melhores
baladas do mundo. R. Mamoré,
1.083, Rio Pequeno.

Na vizinha Itajaí, você aproveita os
serviços de alta qualidade deste
sofisticado clube de praia, que recebe
grandes shows e é famoso por sua
festa de Réveillon. Av. José Medeiros de
oliveira, 236, Praia Brava, Itajaí.

FOTO: SHUTTERSTOCK/ IMAGEM ILUSTRATIVA

WARUNG BEACH CLUB

O templo da música eletrônica tem
varanda no mezanino, com uma bela
vista do mar. Av. José Medeiros Vieira,
350, Praia Brava, Itajaí.
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A região ferve com baladas e
clubes de praia o ano inteiro, mas
há também um calendário de
comemorações tradicionais na região.

FOTO: SHUTTERSTOCK/ IMAGEM ILUSTRATIVA

EVENTOS

SOMMERFEST

JANEIRO E FEVEREIRO
Às quintas e sextas, a festa germânica
de Blumenau inclui música, dança,
gastronomia e muito chope.

FENARRECO

OUTUBRO
A Festa Nacional do Marreco é o maior
evento da cidade de Brusque, a 40 km
de Balneário. A gastronomia típica da
Alemanha é a atração principal, como
o marreco recheado com repolho roxo.
Você também saboreia eisbein (joelho
de porco), salsichas e o marreco
crispy (tiras empanadas de peito de
marreco).

MARRECO, COMIDA OFICIAL DA FENARRECO

MAREJADA

OUTUBRO
A festa portuguesa serve pratos típicos
à base de frutos do mar em Itajaí, a
15 km de distância.

OKTOBERFEST

OUTUBRO
A Oktoberfest de Blumenau é a segunda maior festa da cerveja do mundo, com
músicas e danças folclóricas.
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FOTO: W.FEISTLER/WIKICOMMONS

MERCURE HOTEL CAMBORIÚ INTERNACIONAL

HOTÉIS

BARRA NORTE Esta

Veja qual região tem a sua cara na
Praia Central, onde se concentram
os hotéis da cidade.

parte da Praia Central oferece
diversos restaurantes, bares,
barracas de praia e a nova
roda-gigante.

CENTRO A área da praia próxima ao

BARRA SUL A outra ponta

da Praia Central é um bairro
luxuoso, com ótimas casas
noturnas e o Parque Unipraias.

calçadão reúne a principal infraestrutura
da cidade, com do comércio, hotéis,
serviços e tudo de que você precisa.

HOTEL SAGRES
FOTO: DIVULGAÇÃO
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito no hotel todo
Estacionamento gratuito
Estacionamento pago
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

CATEGORIA SIMPLES

BRASIL EXPRESS HOTEL Para quem
busca um excelente custo/benefício, esta
é a opção certa. O hotel fica a apenas
100 m da praia e ao lado do calçadão da
Avenida Central, no Centro. Cliente CVC
consegue uma melhor categoria de quarto,
mediante disponibilidade. Av. Brasil, 1.650,
Centro.

CAFÉ DA MANHÃ DO HOTEL SAGRES

CONFORTÁVEL

HOTEL RYAN O melhor hotel da categoria
simples de Balneário Camboriú tem
localização privilegiada, no Calçadão da
Praia Central, no Centro, a 50 m do mar,
pertinho do comércio e da gastronomia
local. Com ótimo café da manhã, tem salão
de jogos e sala de TV. Cliente CVC consegue
uma melhor categoria de quarto, mediante
disponibilidade. Av. Central, 128, Centro.

HOTEL AÇORES A uma quadra da Praia
Central, no Centro, é ótima opção para
quem deseja estar na principal avenida
da cidade e aproveitar as suas atrações
culturais, bares e opões de lazer. Av.
Brasil, 1747, Centro.

HOTEL VIEIRAS Você fica
a apenas 600 m da Praia
Central, no Centro, e, de volta
ao hotel, ainda aproveita a
piscina coberta e aquecida, com área
mais rasinha para as crianças. Tem
ainda espaço infantil, inclusive para
bebês de até 2 anos, salão de jogos
e copa do bebê. No lobby, um dos
restaurantes serve especialidades
japonesas. R. México, 25, Centro.

HOTEL SAGRES Esta é a melhor opção
para quem quiser caminhar pelo
comércio de Balneário Camboriú e estar
a poucos passos da Praia Central, no
Centro. Av. Central, 159, Centro.

HOTEL ILHA DA MADEIRA Após
aproveitar a Praia Central, a uma quadra
de distância, você curte a piscina
climatizada. O café da manhã é delicioso,
e os apartamentos acomodam até quatro
pessoas. Fica no Centro da Praia Central.
Av. Brasil, 1.590, Centro.
HOTEL RYAN
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Nós, da CVC, ficamos à sua disposição durante toda a sua hospedagem.
Precisou de qualquer coisa durante a viagem, é só chamar a CVC.

HOTEL MIRAMAR Este
hotel está situado bem
no coração da cidade, no
Calçadão da Avenida Central
e a 20 m da praia, no Centro. Aqui você
relaxa na piscina térmica, na sauna
e na sala de massagens. Também
fica tranquilo com as crianças, que
brincam à vontade no clube infantil.
A copa do bebê é providencial para
preparar mamadeiras, e a locação de
bicicletas permite explorar a cidade
pedalando. Cliente CVC consegue uma
melhor categoriade quarto, mediante
disponibilidade. Av. Central, 25, Centro.

IBIS STYLE HOTEL

SANFELICE HOTEL E EVENTOS Nada
como relaxar na sauna ou na varanda do
apartamento após passar o dia na Praia
Central, situada a duas quadras, ou após
bater perna no centro de compras próximo
dali. Fica no Centro. R. 1.922, 150, Centro.

IBIS STYLE HOTEL Bem no Centro, a
uma quadra e meia da Praia Central,
tem espaços repletos de cores
inspirados no Fusca. A piscina fica na
cobertura. Cliente CVC consegue uma
melhor categoria de quarto, mediante
disponibilidade. R. 1.500, 310, Centro.

HAMBURGO PALACE HOTEL Você só
precisa caminhar duas quadras para
chegar à Praia Central, na Barra Norte.
Entre um mergulho e outro no mar,
também pode aproveitar, à vontade, as
duas piscinas, a sauna, o salão de jogos
e a cafeteria. Cliente CVC consegue uma
melhor categoria de quarto, mediante
disponibilidade. R. 1.901, 333, Centro.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h

ILHA DA MADEIRA
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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HOTEL PIRES

HOTEL ITÁLIA Você só precisa caminhar
100 m para chegar à Praia Central e 1,5
km até a nova roda-gigante. Situado bem
no coração da cidade, o hotel familiar
tem apartamentos com capacidade para
seis pessoas. R. 1500, 110, Centro.

tem café da manhã delicioso, piscina
térmica e salão de jogos. Está localizado
no Centro, a uma quadra da praia e
próximo do Calçadão da Praia Central.
Cliente CVC consegue uma melhor
categoria de apartamento, mediante
disponibilidade. Av. Brasil, 1725, Centro.

HOTEL PIRES Moderno e aconchegante,
ATOBÁ PRAIA HOTEL Aqui você pode
curtir duas piscinas: uma aquecida e
outra com vista para o mar. Com salão
de jogos e excelente café da manhã, o
hotel fica a uma quadra da Praia Central,
na Barra Sul. Cliente CVC tem direito a
uma melhor categoria do apartamento,
mediante disponibilidade. Av. Brasil,
3.080, Centro.

ATOBÁ PRAIA HOTEL

Reserve sempre seu hotel com a CVC para garantir tarifas imperdíveis e,
dependendo do hotel, benefícios como entrada antecipada e saída em
horário estendido dos apartamentos, upgrade de categoria, mimos especiais
e muito mais. Consulte condições e disponibilidade dos hotéis participantes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MUITO CONFORTÁVEL

HOTEL D’SINTRA Situado bem em
frente ao mar da Praia Central, na
Barra Norte, este hotel conta com
duas piscinas (uma externa e outra
interna aquecida) e salão de jogos. As
suítes têm hidromassagem, sacada e
antessala. Av. Atlântica, 1.040, Centro.

HOTEL BHALLY Este hotel da
Praia Central fica à beira-mar, na
Barra Sul. No terraço, você aproveita
a piscina enquanto bebe drinques
do bar e ainda pode relaxar na sauna.
Cliente CVC tem direito a uma melhor
categoria do apartamento, mediante
disponibilidade. Av. Atlântica,
3.250, Centro.

MERCURE HOTEL CAMBORIÚ
INTERNACIONAL A
hidromassagem, a sauna,
o spa, a piscina interna
climatizada e a piscina externa garantem
momentos relaxantes neste hotel, de
frente para o mar da Praia Central, no
Centro. Ideal para famílias, conta com
brinquedoteca e copa do bebê. Cliente
CVC ganha direito a uma categoria
melhor de apartamento, mediante
disponibilidade. Av. Atlântica 2.010, Frente
A, Praça Tamandaré, Centro.

SIBARA FLAT & CONVENÇÕES Na
melhor localização de Balneário
Camboriú, a uma quadra da Praia
Central, no Centro, oferece quartos
amplos, para até cinco adultos, ideais
para famílias que buscam conforto e
tranquilidade. Cliente CVC tem direito a
uma categoria melhor de apartamento,
mediante disponibilidade. Av. Brasil,
1.500, Centro.

MERCURE HOTEL CAMBORIÚ INTERNACIONAL

Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito no hotel todo
Estacionamento gratuito
Estacionamento pago
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMBINA COM...
FLORIANÓPOLIS

BOMBINHAS

FOTO: SHUTTERSTOCK

Famílias com
crianças se
esbaldam nas
praias com piscinas
naturais de águas
cristalinas, em meio
à Mata Atlântica, a
36 km de Camboriú.

FOTO: SHUTTERSTOCK

A “Ilha da Magia” não
tem esse nome à toa:
a capital catarinense
esbanja mais de cem
praias incríveis, como
as famosas Joaquina e
Jurerê. Fica a 82 km de
Balneário Camboriú.

JOINVILLE

Mais um pedacinho da Europa no Sul do Brasil, a cidade, a 109 km de distância,
se orgulha de sua herança alemã, mas não só: aqui vivem também descendentes
de imigrantes suíços e noruegueses.
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina

FOTO: ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SHUTTERSTOCK

CVC 24h: 3003-2977
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Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

