BOMBINHAS
GUIA COMPLETO

MORRO DO MACACO / DIVULGAÇÃO

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.
FOTO: PRAIA DE BOMBAS / SHUTTERSTOCK

CARTÃO CVC

CVC 24h:
3003 2977

CVC

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

A maior agência de turismo da América Latina
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5

LOCALIZE-SE
NO MAPA

PRAIA
A PRAIA
Bombinhas 7
Lagoinha 7
Sepultura 7
Quatro Ilhas 8
Praia do Ribeiro 8
Bombas 8
Mariscal 9
Canto Grande 9
Morrinhos 9
Zimbros 10
Tainha 10
Praia do Cação 10
BOMBINHAS

11
14
15
16

CANTO GRANDE
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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SABORES
OS PRATOS TÍPICOS
NA HORA
DA FOME...
RESTAURANTES
HOTÉIS
A SELEÇÃO DA CVC
BOMBINHAS
COMBINA COM...

VOCÊ VAI PRECISAR apenas do
RG e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar em
um avião ou um ônibus rumo a
Bombinhas e fazer check-in nos
hotéis. Menores de idade devem viajar
com RG ou certidão de nascimento.

PREPARE
SUA
VIAGEM

NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar a Bombinhas.

OLHE O RELÓGIO
Bombinhas segue o horário
de Brasília.

VOU DE CARRO Você pode alugar
um carro na CVC para explorar
Bombinhas e as atrações mais
distantes da cidade. Neste caso, é
preciso apresentar Carteira Nacional
de Habilitação válida.

OS TERMÔMETROS MARCAM
máximas de 30o C e mínimas
de 20 oC no verão. No inverno,
os termômetros podem cair
até 14 oC e não costumam
passar dos 21 oC.

VOU DE AVIÃO O aeroporto de
Florianópolis (Hercílio Cruz) fica a
80 km do Centro de Bombinhas, e o de
Navegantes (Victor Konder) fica a 60 km.
Tempo de voo desde...
• Porto Alegre – 1h
• São Paulo – 1h10
• Rio de Janeiro – 1h30

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em Bombinhas
é de 220 volts.

• Belo Horizonte – 1h45
• Brasília – 2h15

PRAIA DA SEPULTURA
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Situada em uma península,
Bombinhas coleciona dezenas de
praias lindas. Veja as principais
distâncias a partir da praia principal,
que leva o nome da cidade.

LOCALIZE-SE
PRAIAS NOS
ARREDORES
PONTO DE
PARTIDA PARA
AS DISTÂNCIAS

LAGOINHA

BOMBAS

PRAIA DO
RIBEIRO BOMBINHAS

SEPULTURA

QUATRO ILHAS
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

MARISCAL
ZIMBROS

BOMBINHAS

MORRINHOS

PRAIA DO CAÇÃO

CANTO GRANDE

TAINHA

DA PRAIA DE BOMBINHAS PARA...

FLORIANÓPOLIS

Lagoinha
Sepultura
Quatro Ilhas
Praia do Ribeiro
Bombas
Mariscal
Canto Grande - Mar de Dentro
Morrinhos
Zimbros
Tainha
Praia do Cação
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450 m
850 m
850 m
1 km
2 km
4 km
6 km
6 km
7 km
12 km
12 km

BOMBINHAS

BELEZA SEM TAMANHO
A cidade de Bombinhas, no litoral centro-norte de Santa Catarina, pode
até ser pequena – é a menor do Estado, com apenas 36 km² e 20 mil
habitantes – mas as belezas são muitas. Suas lindas praias, como Sepultura,
Mariscal e Quatro Ilhas, são famosas pelas águas cristalinas, que abrigam
uma grande biodiversidade. Não à toa, o mergulho é uma das principais
atividades por aqui e pode ser realizado em diferentes modalidades (com
snorkel ou com cilindro). As trilhas em meio à Mata Atlântica são outro
destaque, muitas vezes conduzindo a praias desertas e intocadas, como as
do Parque Natural Municipal Costeira de Zimbros. Sem falar no Parque
Natural Municipal do Morro do Macaco, que proporciona as melhores
vistas da cidade, a uma altura de 191 m. Além das paisagens deslumbrantes,
a cidade ainda conta com uma encantadora cultura local, que pode ser
vivenciada por meio de museus, engenhos e uma saborosa gastronomia,
baseada em peixes e frutos do mar fresquíssimos.
É impossível sair de Bombinhas sem provar os tradicionais mariscos,
ostras, tainha e até mesmo o caviar!
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BOMBINHAS ECO MIRANTE

FOTO: SETUR BOMBINHAS

PRAIA A PRAIA

Areia fina, mar cristalino e
abundante vegetação são uma
constante nas praias de Bombinhas,
que agradam a todos os gostos.
BOMBINHAS

A praia principal, que carrega
o mesmo nome da cidade,
tem ótima infraestrutura para
você passar o dia tranquilamente e,
inclusive, é uma ótima dica para quem
tem filhos pequenos. Também é vibrante
durante a noite, com boas opções de
bares e restaurantes. Todos os anos, no
aniversário da cidade, em 15 de março, a
praia vira palco para a tradicional corrida
de canoa de um pau só, uma disputa de
canoas centenárias que reúne pescadores
de todo o Estado de Santa Catarina.

PRAIA CENTRAL DE BOMBINHAS

SEPULTURA

Rodeada de restaurantes pé na
areia, esta linda praia é uma das
melhores opções para praticar
diferentes tipos de mergulho, incluindo
snorkelling. Além de muitos peixes
coloridos, você vê, embaixo da água, até
a obra de arte Bio Vida III, uma escultura
de mármore feita pelo artista plástico Pita
Camargo. Para chegar à praia, é preciso
caminhar por cerca de 200 m a partir
do final da Av. das Garoupas. O curioso
nome “Sepultura”, aliás, vem de uma lenda
que diz que, no século 19, o corpo de um
escravo teria sido enterrado ali.

LAGOINHA

LAGOINHA

Localizada no costão direito
da Praia de Bombinhas,
Lagoinha é uma pequena
praia com piscinas naturais rasas e
transparentes, muito convidativa para
crianças e para fazer mergulho com
snorkel. Mesmo de fora da água, que
é bem cristalina, você avista lindos
peixes e até tartarugas. A praia tem um
restaurante simples para matar aquela
fome durante o dia.

SEPULTURA
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PRAIAS

QUATRO ILHAS

QUATRO ILHAS

Conhecida por seus antigos moradores
como Praia de Fora, Quatro Ilhas tem
lugar para todo mundo, sejam jovens
ou famílias, que encontram estrutura
de banheiro público, acessibilidade,
serviço de guarda-vidas, quiosques
e restaurantes. A água calma do
lado esquerdo permite a prática de
atividades como stand up paddle; já
as altas ondas da parte direita atraem
principalmente surfistas. Abaixo da
superfície, mergulhadores experientes,
com cilindro, maravilham-se com uma
rica vida marinha. Tem até um lugar
especial que garante vista panorâmica
para as quatro ilhas que dão nome à
praia: a Praça Mirante das Ilhas, com
parquinho e aparelhos de ginástica.

BOMBAS

BOMBAS

Primeira praia após a entrada da cidade,
Bombas é uma das mais populares na
região e deve seu nome ao som que as
ondas, disputadas pelos surfistas, fazem
ao quebrarem. A praia, de cerca de 2 km de
extensão, é um reduto da pesca artesanal,
pontilhada pelas famosas canoas de
um pau só, que são usadas durante a
temporada de pesca da tainha, entre maio
e julho. Na orla, você encontra comércios
e serviços, além de um calçadão perfeito
para caminhadas e passeios de bicicleta.

PRAIA DO RIBEIRO

Em determinadas épocas do ano, o mar
calmo e convidativo da tranquila Praia
do Ribeiro, cercado por mata nativa,
torna-se o lar de lindas tartarugas. Para
chegar até a praia, o acesso é feito
pela Passarela do Ribeiro, localizada
no costão direito da Praia de Bombas.
A passarela é um atrativo à parte: são
800 m de deque de madeira, com
acessibilidade, iluminação e bancos para
descanso. Atravessando a passarela,
você chegará na Praia de Bombinhas.

PRAIA DO RIBEIRO
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PRAIAS

MARISCAL

FOTO: BRUNO LIMA/MTUR

MARISCAL

Nomeada a partir da enorme quantidade de mariscos em seu costão rochoso, a praia
exibe lindas águas transparentes e finas areias claras, emolduradas pela vegetação
de restinga preservada, na orla. As ondas de até 1,8 m são um prato cheio para os
surfistas. Situada no bairro que também se chama Mariscal, a praia é contornada pela
Av. Água Marinha, que oferece estacionamento, ciclovia, praça e espaços de lazer.

CANTO GRANDE –
MAR DE DENTRO

A praia é dividida em duas: Mar
de Fora, com ondas boas para
surfar, e Mar de Dentro, de águas tranquilas.
Essa última é uma das melhores da região
para famílias com crianças e também
tem um lindo pôr do sol, que traz ainda
mais beleza para o cenário composto
por montanhas e barcos de pesca. Bem
urbanizada, a praia tem ótimas opções
de hospedagem, bares e restaurantes.
E você ainda compra ostras e mariscos
diretamente dos produtores.

CANTO GRANDE

MORRINHOS

Em quase 1,5 km de
extensão, Morrinhos enfileira
embarcações de pescadores
e casas à beira-mar. Do píer, mais
conhecido como trapiche, partem
também os barcos de passeio. Além das
opções de bares e hospedagem, a praia
também conta com a Praça do Pescador,
um espaço de lazer que homenageia os
profissionais da pesca na região.

MORRINHOS
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PRAIAS

ZIMBROS

ZIMBROS

Para quem procura sossego, a Praia de Zimbros é uma ótima opção.
Apesar de ter muitas embarcações e casas de veraneio ou mesmo de
moradores locais, a praia, localizada na Baía de Zimbros, é um lugar
tranquilo e gostoso para passar o dia. Conhecida como uma vila de pescadores, é
bem fácil encontrar peixes ou mariscos fresquinhos nas várias peixarias da região.

PRAIA DO CAÇÃO

Ideal para quem deseja admirar as belezas
naturais em um lugar mais reservado,
a Praia do Cação, com apenas 65 m de
extensão, tem um lindo cenário rodeado
por rochas e muito verde. Mesmo estando
próximo à Praia da Tainha, a única forma
de acesso é por barco.

TAINHA

TAINHA

A paradisíaca praia, que recebe o nome
do peixe mais apreciado na região, é um
pequeno paraíso de 200 m de extensão,
com areia fina e águas cristalinas, em
meio à mata e às rochas. Quem visita
a praia também pode, até mesmo,
observar golfinhos e baleias em seu
habitat natural, em um dia de sorte. Para
chegar, é necessário percorrer 2 km por
uma trilha de terra de dificuldade média,
que começa no Pórtico de Entrada do
Morro do Macaco. Ou ainda, o acesso
pode ser de carro, através da Av. Tatuíra,
no bairro de Canto Grande.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

PRAIA DO CAÇÃO
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AQUA AVENTURA

O mar das praias do Biguá, da
Sepultura e da Miséria é cenário para
este mergulho com um tipo diferente
de máscara de snorkelling, que
cobre o rosto inteiro. Você vê muitos
peixes, incluindo cavalos-marinhos,
e, se der sorte, pode encontrar
até tartarugas, sempre com a
orientação e o acompanhamento de
profissionais. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel, guia e equipamento
de snorkelling. Duração: 2h.

FAUNA MARINHA AVISTADA NA AQUA AVENTURA

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC podem
ser privativos ou em grupo,
à sua escolha, sempre com
conforto, segurança e
assistência da nossa equipe.
TOUR SAFÁRI
BOMBINHAS

Em um passeio completo, a
bordo do animado Overland
(um veículo em estilo safári), você
passa por algumas das praias mais
belas do Sul do Brasil, como Bombas,
Bombinhas, Conceição, Canto
Grande, Morrinhos e Zimbros. Nas
praias de Quatro Ilhas e Mariscal,
tem paradas de até 40 minutos para
dar um mergulho ou relaxar na areia.
O roteiro passa também por pontos
históricos e mirantes. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel. Duração: 2h30.
TOUR SAFÁRI BOMBINHAS
FOTOS: SHUTTERSTOCK

11

PASSEIOS

PASSEIO AO
PARQUE BETO
CARRERO

O dia é de muita diversão no
maior parque temático da América Latina, no
município de Penha, a 82 km de Bombinhas.
Com transporte incluído e ingresso pago
à parte, 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, passeiam pelo parque
e fazem até uma paradinha para fotos;
enquanto as montanhas-russas divertem
todos os gostos, como as radicais Fire Whip
e Star Mountain, a familiar Tiger Mountain e a
aquática Tchibum. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel. Duração: dia inteiro.

TURISMO SUSTENTÁVEL

Todos os anos, a competição Top
100 Histórias de Sustentabilidade
de Destinos reúne projetos
de turismo sustentável e
boas práticas de destinos em
todo o mundo para serem
compartilhadas como exemplos
inspiradores. A seleção de
2021 incluiu Bombinhas, com o
projeto Descobrindo Bombinhas.
No Brasil, apenas oito destinos
conquistaram o prêmio, concedido
pela Green Destinations, fundação
holandesa sem fins lucrativos.

BETO CARRERO WORLD

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 ajudar.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS
PASSEIOS COM SAÍDA DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
VALE EUROPEU:
TIMBÓ E POMERODE

Aqui você conhece dois destinos, a cerca
de 135 km de Bombinhas, que conservam
as características originais da época em
que foram fundados. Em Pomerode, a
visita começa pelo portal de entrada da
cidade e a Casa Carl Weeg, ambos em
estilo enxaimel (germânico), e segue até
a Fábrica de Chocolates Nugali. Na região
central, as atrações ficam por conta do
Museu do Automóvel, Museu Pomerano,
Zoológico, Vila Encantada (atração infantil),
Handgemacht (mercado de artesanatos),
Empório e Cervejaria Schorstein e Centro
Cultural. Você ainda faz uma parada para
compras de produtos regionais como velas,
chocolates, peças para cama, mesa, banho
e muito mais. Em Timbó, os destaques são
os jardins floridos e a herança europeia.
Consulte a CVC para mais informações.

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

Na CVC, você escolhe como
deseja passear. Pode contratar,
por exemplo, passeios em veículos
individuais, com motoristas-guias,
ou alugar um carro para explorar a
região do seu jeito.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

A 35 km de Bombinhas, Balneário
Camboriú é a Capital Catarinense do
Turismo. Além de ótimas praias, conta
com infraestrutura moderna, comércio
amplo e gastronomia variada. Você
visita o Pontal Norte e a Barra Sul, nas
extremidades da cidade. A partir de
lá, visita a FG Big Wheel (roda-gigante
no Pontal Norte), o Oceanic Aquarium
(bacana para todas as idades), a
Passarela da Barra (ligação entre o
lado moderno e o histórico bairro da
Barra, local em que a cidade começou),
o Classic Car Show (museu de carros
antigos), o Molhe Barra Sul e Letreiro
EU AMO BC (com uma linda vista da
orla), o Píer dos Barcos Piratas (passeio
de barco cheio de aventura) e o Parque
Unipraias (único complexo turístico
no mundo que une duas praias por
bondinhos aéreos). Os ingressos das
atrações devem ser adquiridos à parte.
Consulte a CVC para mais informações.

TIMBÓ

CURTA VÁRIOS PASSEIOS
COM ECONOMIA

Nossos especialistas, disponíveis
para lhe dar total assistência no
destino, criaram passeios incríveis,
que podem ser parcelados e
comprados em combos
(veja pág. 14).

SE FOR PAR A A PR AIA, AJUDE A MANTER A AREIA SEMPRE LIMPINHA.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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COMBOS DE PASSEIOS

Compre mais de um dos passeios incríveis, vistos nas páginas anteriores, para
ter descontos e aproveitar mais a viagem. Os passeios de cada combo são
feitos em dias diferentes.
BOMBINHAS E AVENTURA

3 TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA
NA CHEGADA E NA PARTIDA
(AEROPORTO INTERNACIONAL
DE FLORIANÓPOLIS)
3 TOUR SAFÁRI BOMBINHAS
3 AQUA AVENTURA

BETO CARRERO WORLD

BOMBINHAS COM PARQUE

3 TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA
NA CHEGADA E NA PARTIDA
(AEROPORTO INTERNACIONAL
DE FLORIANÓPOLIS)
3 PASSEIO AO PARQUE
BETO CARRERO
AQUA AVENTURA

PRAIA DE JURERÊ

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Equipe de guias
totalmente
preparados

Atendimento
CVC

Veículos exclusivos
nos passeios e nos
transportes de
chegada e saída

Balcão de
apoio na Casa
do Turista

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 11 a 13
4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Aproveite o dia de chegada para
relaxar no seu hotel e passear pelo
calçadão da Praia de Bombas.
2º Dia: Com o Tour Safári Bombinhas,
você visita as praias mais lindas da
região, como Quatro Ilhas, Mariscal,
Morrinhos e Zimbros.
PARQUE BETO CARRERO

3º Dia: É diversão garantida o Passeio ao
Parque Beto Carrero, com mais de 100
atrações, incluindo os personagens de
Madagascar e Kung Fu Panda.

8 DIAS (7 NOITES)

4º Dia: Hora de voltar para casa.

6º Dia: Faça o passeio Valeu Europeu:
Timbó e Pomerode, com atrações como a
Fábrica de Chocolates Nugali, o Museu do
Automóvel e muitas outras.

6 DIAS (5 NOITES)

7º Dia: Aproveite o último dia curtindo as
praias de Bombinhas, sem compromisso
nem horário para nada.

4º Dia: Explore a vida submarina da
Praia da Sepultura com o divertido Aqua
Ventura. Curta a experiência usando
uma máscara especial de snorkelling.

8º Dia: Hora de voltar para casa.

5º Dia: Hora de conhecer a moderna
e animada cidade de Balneário
Camboriú e visitar o Parque
Unipraias, com seus bondinhos
aéreos que interligam duas praias.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

POMERODE

PARQUE UNIPRAIAS
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS DE BARCO

O píer que fica entre a Prainha e
a Praia do Embrulho é ponto de
partida para incríveis expedições
de barco (tem até escuna temática
de piratas). Você curte diferentes
trajetos, que passam por praias
como Bombinhas, Bombas e
Sepultura e podem seguir até a ilha
de Porto Belo, no município vizinho
de mesmo nome.

PRAIA DA SEPULTURA

ATRAÇÕES

Atividades na natureza,
seja dentro d’água ou mata
adentro, complementam suas
férias em Bombinhas.

FOTO: TDPEREZ-WIKICOMMONS

MERGULHO NA
ILHA DO ARVOREDO

A Ilha do Arvoredo é uma reserva
biológica repleta de belezas naturais,
que atraem viajantes com ou sem
experiência em mergulho. Iniciantes
podem desvendar a biodiversidade
marinha usando apenas snorkel
ou mesmo se aventurar em aulas
de mergulho com cilindro, com
instrutores certificados.
ILHA DO ARVOREDO
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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ATRAÇÕES

MORRO DO MACACO

TRILHAS ECOLÓGICAS

PASSEIOS 4X4

Dona de cinco parques ecológicos,
Bombinhas abriga também 10 trilhas
deslumbrantes, com acesso gratuito em
alguns casos e pago em outros, quando
demandam o acompanhamento de guias.
Para quem procura uma experiência
mais sossegada, a Trilha Ecológica da
Costeira de Zimbros, uma das principais de
Bombinhas, percorre o trajeto de 10 praias
desertas (e paradisíacas!) e uma cachoeira.
Já a Trilha Ecológica da Tainha exibe uma
vista superbacana das fazendas marinhas,
onde acontece o cultivo de mariscos. Entre
as trilhas guiadas, estão as do Morro do
Macaco, Quatro Ilhas e Sepultura.

Nem só de atividades em alto-mar vive o
turismo de Bombinhas. Também dá para
se divertir muito nos emocionantes tours
em veículos 4x4, que vencem estradas de
terra para levar a pontos pouco explorados
da península ocupada por Bombinhas,
com paradas em mirantes de tirar o
fôlego. O passeio Bombinhas Adventure
4x4, por exemplo, percorre a região de
Cauda da Baleia, no interior do Parque do
Morro do Macaco, revelando uma vista
deslumbrante das montanhas, até chegar
à Praia da Tainha.

FEIRA DE ARTESANATO

A Feira de Artes e Artesanato Balaio
Cultural acontece geralmente no segundo
domingo de cada mês, entre os meses
de maio a dezembro, no Centro de
Bombinhas. Se você estiver por lá nesse
período, pode aproveitar para comprar
peças artísticas nas várias barraquinhas,
além de conferir apresentações culturais
e provar a culinária local.

RUAS TEMÁTICAS

Em Bombinhas, as ruas de
cada bairro são nomeadas em
homenagem a mamíferos, aves,
plantas, ilhas, flores, rios e frutas.
As ruas do Centro, por exemplo,
têm nomes de peixes.
PARQUE DO MORRO DO MACACO
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SABORES

Do mar, vêm os ingredientes
fresquinhos que você não
pode deixar de provar.

2

Tainha A tainha é um peixe sazonal,
que viaja muitos quilômetros para
desovar em correntezas frias.
Assim, a pesca no litoral catarinense
acontece apenas entre maio e julho,
quando diversos cuidados devem
ser tomados nas praias. Não à toa, a
pesca da tainha foi tombada como
patrimônio cultural e artístico de
Bombinhas e do Estado de Santa
Catarina. Entre os preparos mais
comuns nos restaurantes locais,
estão a tainha recheada com farofa
de ova e assada na brasa e a tainha
no sal frita. A garoupa e a anchova
também são peixes que fazem
sucesso por aqui.

1

Caviar de Bombinhas As ovas
desidratadas de tainha, principal
pescado da região, são uma iguaria
imperdível de degustar durante
sua viagem. A produção acontece
de forma artesanal e é até mesmo
exportada para a Europa. Nos
restaurantes de Bombinhas, o
caviar é geralmente servido com
peixe, frutos do mar e até massas.

3

Ostras O Estado de
Santa Catarina é o
maior produtor de ostras
do Brasil, com boa
parte sendo cultivada
nas fazendas marinhas
da Baía de Zimbros,
em Bombinhas. Nos
restaurantes da cidade,
elas são servidas tão
frescas (assim como
outros moluscos com
conchas) que basta
colocar umas gotinhas de
limão antes de degustá-las.
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SABORES

4

Camarão Destaque entre os pratos com frutos do mar, o camarão é uma
das iguarias mais populares na culinária de Bombinhas, servido nas mais
diversas versões: gratinado, frito, em saladas, no espeto, em molhos...

6

5

Mexilhões Na praia de Canto
Grande, o cultivo de mexilhões,
espécie de molusco, é parte
importante da pesca local e vai, de lá,
direito para os principais restaurantes
de Bombinhas, que preparam
diversas receitas com a iguaria.

Garoupa Considerado o peixe
oficial de Bombinhas, você vai
adorar experimentar o prato
queridinho dos turistas, seja em
forma de caldeirada ou filé.
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NA HORA
DA FOME...

Peixes e frutos do mar dominam
os cardápios da ilha, em
ambientes que apostam no
rústico-chique.

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 30 a R$ 60

$$ – de R$ 61 a R$ 100
$$$ – de R$ 101 a R$ 150

BOMBORDO

O agradável bistrô tem como destaque
pescados, carnes e massas. Os pratos
mais pedidos na casa são a carne e
ova de tainha e o caviar de Bombinhas.
O menu também conta com opções
infantis e pratos executivos com bons
preços. R. Tie-Sangue, 54, Bombas. $

CAMARÃO EXPRESS

FOTO: SHUTTERSTOCK

É a pedida ideal para quem gosta de
frutos do mar. O camarão é o carro-chefe na maioria das receitas. A salada
que leva o delicioso crustáceo é um
sucesso. Av. Leopoldo Zarling, 2.159,
Bombas. $$

CAVIAR DE BOMBINHAS

BERRO D’ÁGUA

Inspirado no personagem Quincas Berro
d’Água, do escritor Jorge Amado, o
restaurante fica à beira-mar na Praia de
Zimbros. O ambiente rústico é perfeito
para tomar um chope e saborear
frutos do mar, moquecas e pescados.
Conta com parquinho para crianças e
adega subterrânea. R. Rio Juquiá, 578,
Zimbros. $$

TOMATINO

Esta cantina italiana, pertinho do mar,
é especializada em molhos caseiros e
massas artesanais. Risotos e grelhados
completam o cardápio. Av. Ver. Manoel
dos Santos, 929, Centro. $$

RESTAURANTE DA
POUSADA CARACOL

Você degusta frutos do mar com bons
preços. Simples e agradável, rende
um almoço descontraído e farto em
receitas com camarão. Av. Ver. Manoel
dos Santos, 903, Centro $

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
CENTRO A região central, que engloba a Praia de Bombinhas, é a localização ideal para

quem quer aproveitar também outras praias, sem precisar de grandes deslocamentos,
e ainda contar com muitos restaurantes e lojas.

BOMBAS É muito gostoso passear pelo calçadão da praia, que tem ótima infraestrutura

de comércio e serviços.

MARISCAL O bairro que rodeia a praia de mesmo nome é cortado pela Av. Água

Marinha, com comércio, restaurantes, ciclovia, praça e espaços de lazer.
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ALBACORA POUSADA

FOTO: DIVULGAÇÃO

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
Frigobar
Cofre
Secador de cabelo
TV a cabo
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Pet friendly

CONFORTÁVEL

RESIDENCIAL BAHIA DO
SONHO O residencial fica a
300 m da Praia de Quatro Ilhas.
Próximo a lojas, restaurantes
e mercados, o ambiente é tranquilo e
conta com jardins e varandas.
R. Pirapitanga, 8, Centro.

ALBACORA POUSADA
A pousada oferece estrutura
de cozinha e uma charmosa
área verde para descanso.
Você aproveita um ambiente confortável,
no Centro de Bombinhas. R. Tainha, 431,
Centro.

POUSADA MORADA DA PRAIA

POUSADA CARACOL I
No Centro da cidade, a pousada
tem vista para a Praia de
Bombinhas, além de estar
localizada a 2 km da Praia da Sepultura.
Algumas opções de quarto oferecem
vista para o mar, estrutura de cozinha e
área de estar. Av. Ver. Manoel dos Santos,
903, Centro.

POUSADA CARACOL II
Os quartos simples, mas
confortáveis, ganham charme
com a vista para a Mata
Atlântica. Também fica no Centro,
próxima à Praia de Bombinhas.
R. Tintureira, 57, Centro.

POUSADA MORADA
DA PRAIA Com jeitinho
residencial, conta com
acomodações tranquilas e
aconchegantes, no Centro, perto da Praia
de Bombinhas. R. Parati, 538, Centro.

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.
RESIDENCIAL BAHIA DO SONHO
FOTO: SHUTTERSTOCK
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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.

POUSADA CANTO DAS PEDRAS

POUSADA CANTO DAS
PEDRAS É muito gostoso
curtir o ambiente tranquilo,
de frente para a Praia de
Zimbros, cujo mar preenche a vista dos
quartos. R. Rio Piratini, 297, Zimbros.

POUSADA DO ARVOREDO

MUITO CONFORTÁVEL

POUSADA PEDRA SALGADA
A 2 minutos a pé da Praia
do Mariscal, a pousada ,
com vista para o mar, conta
com estrutura de cozinha e espaço de
entretenimento infantil. Av. Aroeira da
Praia, 2024, Canto Grande.

POUSADA DO ARVOREDO Você escolhe
em qual praia passar o dia, sem precisar
ir longe, já que Quatro Ilhas está a
apenas 200 m da pousada, e Bombinhas,
a 500 m. Da grande piscina (um diferencial
em Bombinhas) ou mesmo de algumas
acomodações, a vista panorâmica para as
duas praias está garantida. Para as famílias,
os apartamentos com dois dormitórios e
churrasqueira garantam bastante conforto e
espaço; e as crianças gastam muita energia
no playground. Tem ainda spa, sauna e
hidromassagem. R. Tilápia, 99, Centro.

REFÚGIO DOS GUAIAS
É muito confortável e moderno este
apart-hotel, de frente para a Praia de
Mariscal, acessada por uma passarela.
Além de contar com uma minicozinha
em sua acomodação, você ainda fica
próximo a restaurantes, supermercados
e comércio em geral. Av. Aroeira da
Praia, 2.475, Canto Grande.

POUSADA HIBISCO
Na Praia de Quatro Ilhas, que
fica em frente à pousada,
você pratica atividades como
frescobol e vôlei. Em sua acomodação,
aproveita uma gostosa varanda e uma
prática minicozinha. Av. Ilha do Arvoredo,
565, Quatro Ilhas.
REFÚGIO DOS GUAIAS
FOTO: DIVULGAÇÃO
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MAKKAI RESORT Neste hotel recém-inaugurado, inserido em uma ampla
área verde, as suítes dão vista para o
jardim ou a piscina. A estrutura de lazer
é completa. A Praia de Bombas está a
700 m. R. Pardal, 410, Bombas.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): entre 10h e 12h

LUXO

BORA BORA Você curte o
dia na Praia de Bombinhas
sem se preocupar com nada,
já que a pousada, que é pé na
areia, oferece cadeiras, guarda-sóis e
toalhas. Para as crianças, tem salão de
jogos e brinquedoteca e brinquedoteca.
O restaurante e o bar do hotel funcionam
de setembro a maio. Av. Ver. Manoel dos
Santos, 765, Centro.

HOTEL ATLÂNTICO

HOTEL ATLÂNTICO A Praia do Mariscal
fica logo em frente ao hotel, cuja piscina
dá acesso direto à areia. Av. Aroeira da
Praia, 2267 - Canto Grande

POUSADA VILA DO BOSQUE
É muito bacana contar com
churrasqueira na sua própria
acomodação, que ainda tem
cozinha completa e capacidade para até 5
pessoas. Depois de aproveitar a Praia de
Bombinhas, a 350 m, você ainda curte a
piscina com borda infinita e aquecimento
solar e passeia pelo bosque exclusivo
da pousada. Para as crianças, o espaço
infantil diverte com brinquedos, jogos, TV e
computador. R. Merluza, 430, Centro.

POUSADA SÍTIO OLHO D’ÁGUA
Em uma curta caminhada, você chega
à Praia de Zimbros e, sem sair do
hotel, aproveita um amplo jardim para
observação de pássaros, meditação e
descanso. R. Rio Tefé, 30, Zimbros.

POUSADA VILA DO BOSQUE

MAKKAI RESORT

Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado
Frigobar
Cofre
Secador de cabelo
TV a cabo
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Pet friendly

FOTO: DIVULGAÇÃO
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BOMBINHAS
COMBINA COM...

PONTE HERCÍLIO CRUZ

FLORIANÓPOLIS

A 77 km de Bombinhas, a capital catarinense tem praias deslumbrantes, vida noturna
badalada, beach clubs animadíssimos, charmosos bairros históricos com influência
dos portugueses que vieram dos Açores e até mesmo inscrições rupestres. Nos
restaurantes ao redor da Lagoa da Conceição, é imperdível provar ostras fresquinhas,
além da famosa sequência de camarão, com diversos preparos do crustáceo, e a
famosa tainha com sal grosso.

BARRA NORTE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Um dos destinos de praia mais famosos do Sul do Brasil, Balneário Camboriú é pura
badalação, a apenas 35 km de Bombinhas. Com praias frequentadas por muita gente
bonita, a cidade exibe diversas atrações e áreas verdes, como o Parque Unipraias.
Animada vida noturna e deliciosa gastronomia à base de frutos do mar são outros
destaques.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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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: BOMBINHAS / 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.

