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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
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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

FOTO: SHUTTERSTOCK

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

CARTÃO 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.
CVC 24h: 3003 2977

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
PRAIA DO CAMPECHE
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TÍPICOS
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PARA CURTIR
HOTÉIS
A SELEÇÃO DA CVC
FLORIANÓPOLIS
COMBINA COM...

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

PREPARE
SUA
VIAGEM
FOTO: SHUTTERSTOCK

NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar a Florianópolis.

PONTE HERCÍLIO LUZ

VOU DE AVIÃO O Aeroporto
Internacional de Florianópolis Hercílio Luz - fica a 11 km do Centro.
Tempo de voo desde...
• Curitiba: 30 min
• Porto Alegre: 45 min
• São Paulo: 55 min
• Rio de Janeiro: 1h20
• Belo Horizonte: 2h30

OLHE O RELÓGIO
Florianópolis segue o
horário de Brasília.

OS TERMÔMETROS MARCAM
temperaturas agradáveis
no verão, com máximas de
28 oC. Entre junho e setembro,
os termômetros chegam, em
média, a 21 oC.

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

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em Florianópolis
é de 220 volts.
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As principais atrações de Florianópolis
se concentram na Ilha de Santa
Catarina. Além disso, há vários
destinos para conhecer ao redor da
cidade. Veja as principais distâncias
a partir do Centro.

LOCALIZE-SE

BLUMENAU

BRUSQUE

BETO CARRERO
WORLD
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
NOVA TRENTO

DE FLORIANÓPOLIS PARA:
Lagoa da Conceição
Santo Antônio de Lisboa
Praia da Joaquina
Ribeirão da Ilha
Barra da Lagoa
Praia de Jurerê
Pântano do Sul
Praia de Canasvieiras
Praia dos Ingleses
Balneário Camboriú
Nova Trento
Brusque
Beto Carrero World
Blumenau

13 km
15 km
18 km
21 km
21 km
24 km
26 km
27 km
31 km
82 km
84 km
100 km
120 km
150 km

PRAIA DE
JURERÊ

PRAIA DE
CANASVIEIRAS
PRAIA DOS
INGLESES

SANTO ANTÔNIO
DE LISBOA

PRAIA DA
BARRA DA
LAGOA
LAGOA DA
CONCEIÇÃO
PRAIA DA
JOAQUINA

RIBEIRÃO
DA ILHA
PASSEIOS NOS
ARREDORES

PRAIA DO
PÂNTANO DO SUL

PRAIAS DE
FLORIANÓPOLIS
PONTO DE
PARTIDA PARA
AS DISTÂNCIAS
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FLORIANÓPOLIS
PURA MAGIA

A capital catarinense é intrigante até em sua geografia: parte dela fica em
uma ilha; e outra parte, no continente. A Ilha de Santa Catarina é o seu
centro turístico, com praias deslumbrantes, muita influência dos portugueses
que vieram dos Açores e até inscrições rupestres feitas pelos primeiros
habitantes, centenas de anos atrás. Você curte todas essas atrações e
também os clubes de praia durante o dia. Depois a diversão segue noite
adentro nas baladas e nos bares com música ao vivo, especialmente ao redor
da Lagoa da Conceição. Aqui todo mundo se diverte: solteiros, casais, o
público LGBT, jovens, famílias, gringos. E você come muito bem na cidade,
que inclusive tem o título da Unesco de Cidade Criativa da Gastromia,
com delícias como ostras frescas, tainha com sal grosso e sequência de
camarão. O apelido de Ilha da Magia, afinal, tem tudo a ver.
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VISTA AÉREA DE PRAIA EM FLORIANÓPOLIS
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PRAIA A PRAIA

Opção para curtir sol e mar aqui não
falta: a cidade tem oficialmente 42 praias,
mas há quem diga que são mais de 100!
PRAIA DE JURERÊ

Você certamente já ouviu falar
de Jurerê como uma das praias
mais badaladas e requintadas
do Brasil. E é mesmo! No lado
esquerdo, conhecido como Jurerê
Internacional, ficam as mansões,
os shoppings, os restaurantes e
os beach clubs que conferem a
fama de sofisticação e glamour.
Como a praia é bem extensa,
com 3,2 km, você também
encontra opções mais “pé no
chão” – e ainda assim pé na
areia! O canto direito, conhecido
como Jurerê Tradicional,
concentra os moradores mais
antigos e os restaurantes típicos.
De temperatura agradável, o mar
verde e calmo é comum a ambas
as partes de Jurerê.

PRAIA DE JURERÊ

PRAIA DO
FORTE

É irresistível a
combinação
de areia branca e fina
com águas mansas, de
temperatura agradável,
na Praia do Forte.
Ao redor da Fortaleza
de São José da Ponta
Grossa, o cenário é
perfeito e tranquilo para
a diversão em família,
que aqui encontra
também ótima estrutura
de restaurantes e
banheiros. Tão gostosa
quanto o banho de
mar é a caminhada ao
longo da praia, que se
estende por 400 m.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

PRAIA DO FORTE

PRAIA DE CANASVIEIRAS

Esta praia é um exemplo notável de
equilíbrio entre paisagem natural e
infraestrutura completa. Aqui você aproveita
as águas claras e suaves da porção norte da
ilha. E tem mais: os estabelecimentos são
tão bem preparados para receber turistas
que oferecem até atendimento bilíngue.
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PRAIAS
PRAIA BRAVA

O surfe é garantido
nesta praia, que
carrega no nome o
temperamento de
seu mar. Apesar de
agitadas, as águas
são límpidas e de
temperatura agradável.
Na areia finíssima e
macia, você usufrui
de uma excelente
infraestrutura.

PRAIA DA
LAGOINHA DO LESTE

PRAIA DA LAGOINHA
DO NORTE

A diversão para a criançada,
aqui, é avistar os peixinhos no
lado direito da praia, próximo às pedras,
quando a água está transparente. Isso
sem falar no mar tranquilo e quente,
que rende horas de brincadeiras.

Protegida por costões, a tranquila
vila de pescadores tem uma lagoa
formada pela água dos rios que
desembocam no mar. É muito longa
e larga, com areias branquinhas.
Você só consegue chegar à praia
fazendo trilhas de dificuldade média.

PRAIA DOS
INGLESES

O nome vem de
um navio inglês
que afundou há muitos anos
nesta água cristalina, atual
cenário de passeios náuticos
e práticas esportivas, como
o sandboard, uma espécie
de surfe em dunas de
areia. A beira do mar, onde
a água é mais quente e
calma, é propícia para as
crianças brincarem. Famílias
encontram faixa de areia
mais espaçosa no canto
esquerdo da praia, que soma
quase 5 km de extensão.
PRAIA DA LAGOINHA DO LESTE
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS
PRAIA DA CACHOEIRA
DO BOM JESUS

FOTO: SHUTTERSTOCK

Turistas e moradores se unem no
propósito comum de passarem o dia
imersos em um belo visual e servidos
por ótimos restaurantes. As águas
calmas favorecem o mergulho, enquanto
a areia firme é ideal para caminhadas e
práticas esportivas.

BARRA DA LAGOA

BARRA DA LAGOA

Famílias com crianças são
fãs desta praia, que fica entre
a Lagoa da Conceição e o
mar aberto. As ondas suaves banham a
areia branca e fina. Os restaurantes da
região garantem uma refeição deliciosa
para completar o dia.

PRAIA DA CACHOEIRA DO BOM JESUS

PRAIA MOLE

PRAIA DA JOAQUINA

As dunas de areia compõem o visual insólito
de uma das praias mais badaladas da
cidade, que serve de ponto de encontro para
praticantes de surfe, sandboard (surfe na
areia), futebol na areia, vôlei e corridas.
A faixa de areia, clara e fina, ultrapassa os
3 km de extensão. Como é uma praia ampla,
também tem trechos de mar mais tranquilos,
especialmente próximos às pedras do lado
esquerdo, onde dá até para ver peixinhos.
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Point de gente jovem e bonita, tem ondas perfeitas para surfe e muitos bares
com música ao vivo ao longo de seus 960 m. Quando você caminha pela praia,
o pé afunda na areia, feita de grãos maiores, o que rende à praia o nome de
“mole”. É boa para caminhadas. O mar tem correnteza forte.

PRAIAS
PRAIA DA
ARMAÇÃO

O mar é agitado no canto
esquerdo, ótimo para surfe,
e tranquilo no lado direito,
de onde saem passeios
para a Ilha do Campeche.
Suas águas são límpidas,
porém um pouco mais frias
que a média. Fica a 22 km
do Centro de Florianópolis.

PÂNTANO
DO SUL

Os barcos da
charmosa colônia de
pescadores colorem
o mar desta praia, que
tem faixa de areia larga
e extensa, pontilhada
por restaurantes
de frutos do mar
fresquinhos. As ondas
quebram suavemente
na beiradinha.
PÂNTANO DO SUL

ILHA DO CAMPECHE

Esta ilhota banhada
por praias de águas
transparentes fica em frente
à Praia do Campeche, de
onde saem os barcos de
pescadores que fazem o leva-e-traz. No verão, escunas
partem da Barra da Lagoa, a
Leste da cidade. Vale a pena
levar máscara e snorkel para
nadar no mar e dedicar um
tempo para visitar os sítios
arqueológicos, acessíveis
por trilhas, que guardam
inscrições rupestres.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PASSEIO FLORIANÓPOLIS
- CENTRO HISTÓRICO
E LESTE DA ILHA

Existe a Florianópolis histórica e
existe a Florianópolis jovem.
Aqui você vai ver um pouco das
duas. Passando pela impressionante
ponte Hercílio Luz, cartão-postal da
cidade, fica claro que, mesmo nos
anos 1920, a capital catarinense
já estava à frente de seu tempo,
mas não sem preservar. Mas não
sem preservar o legado histórico,
como você vai testemunhar no
tradicional Centro Histórico. Ali, a
imersão no passado é profunda,
com visitas à Praça 15 de Novembro,
à Catedral Metropolitana, ao Largo
da Alfândega (antigo porto local) e
ao Mercado Público. Depois, é hora
de viver o lado jovem na Lagoa da
Conceição e na badalada Praia da
Joaquina. Já na Barra da Lagoa,
você pode aproveitar o tempo livre
para almoço opcional em um dos
restaurantes em frente ao mar.
Inclui: transporte de ida e volta e guia.
Duração: dia inteiro.

PONTE HERCÍLIO LUZ

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC a praias e
locais históricos podem ser privativos
ou em grupo, à sua escolha,
sempre com conforto, segurança
e assistência da nossa equipe.
SUL DA ILHA –
FLORIANÓPOLIS

A porção sul de Florianópolis guarda
atrações incríveis para descobrir
durante o dia todo. Você começa
visitando Ribeirão da Ilha, um distrito
à beira-mar que preserva os traços
da colonização açoriana, abriga
fazendas marinhas de ostra e tem
excelentes restaurantes de frutos do
mar (saiba mais na seção Atrações,
na pág. 18). Depois sobe ao Mirante
do Morro das Pedras, para admirar
a vista que abarca várias praias, e
segue para o Parque Municipal Lagoa
do Peri, um reduto natural com Mata
Atlântica ao redor de uma enorme
lagoa. Por fim, coloca o pé na areia
da Praia da Armação, com mar
agitado de um lado e calmo de outro,
e da Praia do Pântano, onde pode
fazer um almoço opcional. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: dia inteiro.

PARQUE MUNICIPAL LAGOA DO PERI
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS
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.

PASSEIO CULTURAL À PRAIA DE JURERÊ,
COM SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

Você não foi a Florianópolis se não deu pelo menos uma olhadinha tanto em Jurerê
como em Santo Antônio de Lisboa. Então aqui você já risca os dois lugares da lista, de
uma vez só. O roteiro começa com a famosa praia de Jurerê Internacional, onde ficam
as mansões e os beach clubs mais requisitados da cidade. Dali, o contraponto histórico
é feito no pitoresco bairro de Santo Antônio de Lisboa, um dos mais tradicionais da Ilha,
com seu casario preservado em estilo açoriano, preservando aquela atmosfera de que
parou no tempo. Você pode se perder no centrinho, se encantar com o artesanato da
Casa Açoriana e tirar lindas fotos na igrejinha. É imperdível encerrar o dia contemplando
o pôr do sol na baía norte e ainda saborear as ostras, produzidas ali mesmo. Inclui:
transporte e ida e volta ao hotel e guia. Duração: 4 horas.

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

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.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

BETO CARRERO WORLD

BETO CARRERO WORLD

A combinação de agito e natureza, receita
que Santa Catarina sabe dosar muito
bem, é marca registrada de Balneário
Camboriú, um dos destinos litorâneos
mais famosos do Sul do Brasil. A 82 km
de Florianópolis, você encontra pura
badalação em praias frequentadas por
muita gente bonita, ao mesmo tempo em
que respira o ar puro da Mata Atlântica
preservada. Um misto disso tudo é o que
você vai vivenciar visitando atrações como
o Parque Unipraias, que tem tirolesa, trenó
e bondinho entre a Praia Central e a Praia
de Laranjeiras, onde você tem tempo livre
para almoço opcional. E, já que o assunto
é emoção, Balneário agora ostenta a roda-gigante FG Big Wheel, para contemplar
a orla a 82 m de altura. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia. Duração: dia
inteiro.
FOTOS: HILDO JUNIOR

O dia é de muita diversão no maior parque
temático da América Latina, no município
de Penha, a 120 km de Florianópolis. 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 e fazem até uma paradinha para
fotos. Além de zoológico e fazendinha,
com mais de mil animais, o parque ainda
empolga a galera com atrações radicais,
como a montanha-russa invertida Fire Whip
e a queda livre da Big Tower; brinquedos
para a família toda como a montanha-russa aquática Tchibum e as atrações
leves como o rio bravo com tema de
Madagascar, o passeio de trenzinho pela
Mata Atlântica e o simulador 4D com
temática espacial. Entre os imperdíveis
shows, que acontecem o dia inteiro no Beto
Carrero World, estão o Madagascar Circus
Show, com personagens do terceiro filme
da franquia, o Sonho do Cowboy, com a
história de Beto Carrero; e o Hot Wheels
Epic Show, com manobras radicais de
carros, motos e caminhões de verdade. O
ingresso é pago no local. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia. Duração: dia
inteiro.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FG BIG WHEEL, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ

LEMBRE QUE É JUSTAMENTE A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATUR AIS QUE FAZ
TODOS OS NOSSOS DESTINOS TÃO INCRÍVEIS.
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PASSEIOS
BLUMENAU

Não é preciso ir longe para se sentir na Alemanha:
são só 150 km até Blumenau, um vibrante recanto
germânico em pleno interior catarinense. As
heranças trazidas pelos imigrantes se refletem
na arquitetura enxaimel, na deliciosa gastronomia
e na segunda maior festa da cerveja em todo o
mundo, a Oktoberfest, que só perde para a original
de Munique, na Alemanha. Em seu dia passeando
por Blumenau, você visita o Museu da Cerveja,
o Mausoléu Doutor Blumenau, a Prefeitura e o
Parque Vila Germânica. E ainda tem tempo livre no
comércio para comprar produtos regionais que vão
desde as malhas produzidas pela tradicional Hering
(uma das primeiras empresas têxteis do Brasil)
até as lembrancinhas mais saborosas da viagem.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: dia inteiro.

PARQUE VILA GERMÂNICA, BLUMENAU

TOUR NOVA TRENTO E BRUSQUE

SANTUÁRIO DE SANTA PAULINA, EM NOVA TRENTO

O Estado de Santa Catarina parece até uma versão
em miniatura da Europa, tantas são as influências dos
imigrantes vindos de vários países daquele continente
no século 19. A 90 km de Florianópolis, está Nova Trento,
colonizada por imigrantes, que teve sua colonização
com imigrantes que vieram da região de Trento, no norte
da Itália, e que mantêm fortes suas raízes até hoje. Aqui,
o seu destino é Vígolo, bairro de natureza exuberante
onde está o Santuário de Santa Paulina, personalidade
mais ilustre desta cidadezinha, canonizada em 2002.
Além do turismo religioso, Nova Trento preserva a
tradição italiana, que você curte na visita a uma vinícola,
onde degusta, como cortesia, uma pequena amostra de
vinhos e produtos coloniais, como queijos e salames.
Depois você dá uma esticada à vizinha Brusque,
considerada o berço da fiação catarinense, com ótimas
opções de compras de vestuário, cama, mesa, banho
e acessórios, tudo isso concentrado nos centros
comerciais visitados no passeio. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel, guia e visita a uma vinícola. Duração: dia
inteiro.

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. 15).

FOTO: SHUTTERSTOCK
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COMBOS DE PASSEIOS

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

FOTO: SHUTTERSTOCK

LINDAS PRAIAS CATARINENSES

FOTO: DIVULGAÇÃO

3 SUL DA ILHA – FLORIANÓPOLIS
3 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
3 PASSEIO CULTURAL À PRAIA DE
JURERÊ, COM SANTO ANTÔNIO
DE LISBOA

FIRE WHIP, NO BETO CARRERO WORLD

PRAIA, DIVERSÃO E HISTÓRIA

3 FLORIANÓPOLIS – CENTRO
HISTÓRICO E LESTE DA ILHA
3 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
3 BETO CARRERO WORLD
3 TOUR NOVA TRENTO E BRUSQUE
PRAIA DE JURERÊ

FOTO: SHUTTERSTOCK

SANTA CATARINA COMPLETA

3 FLORIANÓPOLIS – CENTRO
HISTÓRICO E LESTE DA ILHA
3 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
3 BETO CARRERO WORLD
3 TOUR NOVA TRENTO
E BRUSQUE
3 PASSEIO CULTURAL À PRAIA
DE JURERÊ, COM SANTO
ANTÔNIO DE LISBOA

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
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PRAIA DA JOAQUINA

FOTO: SHUTTERSTOCK

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
CVC 24h

DESCONTOS E
CORTESIAS ESPECIAIS:
LOJAS

5% na Loja Coisas Nossas

RESTAURANTES E AGITO

Equipe de guias
totalmente
preparados

Uma caipirinha de pitanga
e um pastel de camarão
no restaurante Pitangueiras
Duas caipirinhas e dois
bolinhos de peixe (por casal)
no restaurante Dois Irmãos,
na Barra da Lagoa

Vantagens exclusivas
para clientes com
cartão de crédito
CVC Itaú Visa
Platinum

Dois drinques (por casal)
no restaurante Santo Kanto

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. 28 a 31.
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DICAS DE ROTEIROS

4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Que tal pegar uma praia logo no
primeiro dia? Pode ser a badalada Jurerê
Internacional, sempre frequentada por gente
jovem e bonita. Para o almoço, aposte nos
frutos do mar dos beach clubs Ammo Beach
ou Acqua Plage, ambos pé na areia. À noite,
conheça o agito de Floripa curtindo o som do
Donna Jurerê, comandado por ótimos DJs.

FOTO: DANIEL VIANNA – MTUR

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 11 a 14.

2º Dia: Com o passeio Florianópolis – Centro
Histórico e Leste da Ilha, você vai ter uma
visão geral da linda capital catarinense,
passando por seus principais cartões-postais.
Termine o dia no Mercado Público, para
curtir o happy hour com ostras, peixe frito
e música ao vivo.

PARQUE UNIPRAIAS

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Conheça todos os encantos de
Balneário Camboriú e aproveite para
conhecer a roda-gigante FG Big Wheel,
nova atração da cidade. De volta a
Florianópolis, delicie-se com a sequência
de camarão e as ostras gratinadas do
restaurante Dois Irmãos.

3º Dia: Faça o tour Sul da Ilha – Florianópolis,
para conhecer atrações como o bairro
açoriano Ribeirão da Ilha, o Mirante do
Morro das Pedras e a Praia do Pântano,
com tempo livre para curtir o mar e os
restaurantes regionais. Seu jantar pode
ser no Ostradamus Bar & Restaurante, em
Ribeirão da Ilha, com ostras fresquinhas.

7º Dia: Vivencie as heranças europeias
com o Tour Nova Trento e Brusque,
onde você conhece o Santuário de
Santa Paulina e faz compras de
produtos têxteis. A noite de despedida
em Florianópolis fica mais gostosa com
um jantar cedo no Santo Kanto, que
serve delícias em mesas pé na areia.

4º Dia: Hora de voltar para casa.

6 DIAS (5 NOITES)

8º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: SHUTTERSTOCK

4º Dia: Aproveite para esticar até a vizinha
Blumenau, descobrindo a herança da
colonização alemã na cidade. De volta para
Floripa, aproveite o fim do dia na Lagoa da
Conceição. Você pode jantar no espaçoso
Boka’s, de culinária variada, e depois tomar
umas cervejas artesanais ouvindo o rock do
John Bull Floripa.
5º Dia: Você conhece o agito e a história de
Florianópolis no Passeio cultural à Praia
de Jurerê, com Santo Antônio de Lisboa.
Imperdível estender a noite no restaurante
Pintagueiras, onde você prova mariscos e
camarões em um deque à beira-mar.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

LAGOA DA CONCEIÇÃO
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LAGOA DA CONCEIÇÃO

LAGOA DA CONCEIÇÃO

FOTO: SHUTTERSTOCK

ATRAÇÕES

Curtir as praias é só uma parte do
roteiro em Floripa. É imperdível
desvendar os bairros de influência
portuguesa, visitar os monumentos
históricos e curtir a vida ao redor
da Lagoa de Conceição.

Piquenique, caminhadas, caiaque,
stand up paddle, passeio de barco:
você escolhe o que fazer às
margens ou nas águas da lagoa
que é cartão-postal de Florianópolis
e que também dá nome ao bairro
ao redor, polvilhado de construções
históricas e casas de pescadores.
Tudo isso você faz durante o
dia, quando também pode bater
perna na Avenida das Rendeiras,
bisbilhotar a feirinha de artesanato,
subir ao Mirante do Morro para tirar
fotos, fazer aulas de windsurfe e
até mesmo encarar um sobrevoo
de parapente. À noite, é outra
história: os restaurantes e os bares
ao redor da lagoa fervilham com
música ao vivo e farta variedade
de frutos do mar, sobretudo ostras,
principalmente na área conhecida
como Centrinho.

MUSEU DO HOMEM DO SAMBAQUI

MUSEU DO HOMEM DO SAMBAQUI

Se você gosta de arqueologia, vai se encantar com o rico acervo deste museu, que
reúne mais de 5 mil peças e cobre mais de 8 mil anos de história. Destacam-se os 200
esqueletos retirados de sítios arqueológicos descobertos em todo o Estado de Santa
Catarina, além de urnas funerárias, artefatos indígenas e fragmentos cerâmicos. Explore
também a seção de zoologia, com animais de várias espécies conservados por meio
da taxidermia, que preserva os tecidos e as formas. R. Esteves Júnior, 711, Centro.

FOTO: ISABEL RODRIGUES PEREIRA/WIKICOMMONS
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MIRANTE DO
MORRO DAS
PEDRAS

FOTO: SHUTTERSTOCK

ATRAÇÕES

Ao lado da Praia da
Armação, a colina que
abriga o Convento dos
Jesuítas serve de base
também para um mirante
com vistas lindíssimas.
Dali você vê as praias
de Caldeirão, Armação,
Matadeiro e Campeche.
MIRANTE DO MORRO DAS PEDRAS

AVENIDA BEIRA-MAR NORTE E PONTE HERCÍLIO LUZ

FOTO: CAIO VILELA/MTUR

A avenida ganha vida durante o pôr do sol, quando o movimento de esportistas
aumenta. Enquanto os bares e os restaurantes abrem suas portas, a Ponte Hercílio
Luz começa a exibir sua iluminação noturna, que ressalta ainda mais a beleza desta
que é uma das maiores estruturas pênseis do mundo. Surpreende saber que ela
foi inaugurada em 1926, já que sua arquitetura é moderna até para os dias de hoje.
Não à toa, foi tombada como patrimônio nacional. Com 74 m de altura e quase
1 km de extensão, ela foi a primeira ponte a ligar a parte continental de Florianópolis
à ilha. Nos anos 1980, foi interditada para carros e pedestres, passando muitos anos
apenas como um monumento a ser apreciado, até que, no fim de 2019, o tráfego
voltou a ser liberado. Imperdível fazer uma parada no mirante da ponte para vê-la
em todo o seu esplendor. E, se achar que já viu uma estrutura parecida por aí, saiba
que a versão catarinense é pioneira: a Golden Gate, na cidade estadonidense de
São Francisco, foi inaugurada dez anos depois da Hercílio Cruz.

AVENIDA BEIRA-MAR NORTE
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SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

FOTO: PEPSILINE/WIKICOMMONS

Você bem que poderia estar numa vila
de pescadores em Portugal, mas não: é
o bairro mais charmoso de Florianópolis,
na ponta norte da ilha. O casario colorido,
o pavimento de pedra em algumas ruas,
a igreja barroca de Nossa Senhora das
Necessidades e o artesanato típico da
Casa Açoriana e da feirinha de final semana
são legados dos açorianos que ali viveram
a partir do século 17. O cenário pitoresco
ganha ainda mais graça com o mar
salpicado de barcos de pesca, atividade
que abastece os restaurantes à beira da
praia. Muitos fazem parte da chamada Rota
Turística e Gastronômica do Sol Poente,
que reúne também estabelecimentos dos
bairros vizinhos. Como sugere o nome, é
imperdível visitar a região no entardecer
para ver o pôr do sol e já emendar com
um jantar recheado de ostras. Se a sua
viagem acontecer entre o fim de agosto
e o começo de setembro, você ainda
participa da tradicional Festa do Divino,
que acontece desde 1748.

CASA DA ALFÂNDEGA

Erguido em 1875 no Centro, o
prédio neoclássico funcionou
como alfândega até o porto de
Florianópolis ser desativado.
Hoje é um centro de artesanato,
reunindo artistas que produzem
cerâmicas, cestas, peças em tecido
e muitas outras coisas bacanas para
você garantir o suvenir da viagem.
Praça 15 de Novembro, 270, Centro.
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RIBEIRÃO DA ILHA

FOTO: CAIO VILELA/MTUR

A região, formada por pequenas praias de
águas calmas, é um retrato da essência
de Florianópolis. O segundo distrito mais
antigo do município já exerceu diferentes
papéis e preserva, até hoje, um pouco
de cada fase. Já concentrou estaleiros
ligados à pesca de baleias, bem como
acolheu os imigrantes portugueses vindo
das ilhas dos Açores, responsáveis por
colorir as casas geminadas. A estrela
da arquitetura local é a Igreja de Nossa
Senhora da Lapa, na parte mais alta do
bairro. Aqui você bate um papo com os
moradores que trazem as cadeiras para a
calçada, aprecia a tradição das rendeiras
de bilro, caminha sem compromisso
pela avenida que acompanha a orla e,
nos restaurantes, prova as ostras mais
frescas da cidade, cultivadas em fazendas
marinhas nas próprias praias do bairro.

MUSEU HISTÓRICO
DE SANTA CATARINA –
PALÁCIO CRUZ E SOUSA

O palácio do século 18, onde fica o
museu, mescla os estilos neoclássico e
barroco. Como antiga sede do governo,
chegou a receber visitas de Dom Pedro I
e Dom Pedro II, além de sediar bailes de
gala e servir como pano de fundo para
manifestações políticas. Como museu,
seu acervo reúne mobiliário, utensílios
e obras de arte. Uma das salas, por
exemplo, guarda os restos mortais do
poeta catarinense João da Cruz e Sousa,
principal expoente do simbolismo brasileiro.
Praça 15 de Novembro, 227, Centro.

FOTO:SHUTTERSTOCK

IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LAPA, EM RIBEIRÃO DA ILHA

PALÁCIO CRUZ E SOUSA

FOTO:SHUTTERSTOCK

MÁGICA ATÉ NO NOME

Até faz sentido pensar que Florianópolis
é conhecida como “Ilha da Magia” por
conta de sua beleza surreal. Mas a
origem do apelido também tem a ver
com o folclore local, que é rico em lendas
envolvendo bruxas, lobisomens, luzes
misteriosas e até um monge curandeiro.
Daí a conotação “mágica” do apelido.

AV. BEIRA MAR
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SABORES

Não há missão gastronômica
melhor do que provar pescados
e mariscos fresquíssimos, que
rendem verdadeiros banquetes
com preparações diversas.

2

Berbigão O berbigão é um molusco
típico do litoral catarinense, por
isso você não pode deixar de
experimentá-lo. O pastel com esse
recheio, bem temperadinho, é
perfeito como entrada.

1

3

Tainha frita A pesca da tainha
em Florianópolis começa
tradicionalmente em maio,
quando é possível comer o peixe
fresco. A tainha frita é servida em
postas e pode vir acompanhada de
pirão, arroz branco, salada e fritas.
Há lugares que preparam o peixe
recheado com a farofa feita de
ovas, que também são uma ótima
pedida quando fritas.

OSTRAS DE SANTA CATARINA
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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Ostras Santa Catarina é
responsável por 95% da
produção brasileira de
moluscos (ostras, mexilhões,
berbigões e vieiras).
A Grande Florianópolis
concentra a maior parte
das fazendas marinhas, com
destaque para a comunidade
de Ribeirão da Ilha, onde
também se reúnem
restaurantes especializados.
Tradicionalmente as ostras
são servidas in natura, ao
bafo ou gratinadas.

FOTO:SHUTTERSTOCK

SABORES

4

FOTO:RESTAURANTE DOIS IRMÃOS

Pirão de peixe Neste prato bem emblemático, vão dois ingredientes bem
característicos da culinária brasileira em geral: a farinha de mandioca, uma
herança da cultura indígena, e o caldo de peixe com suas especiarias.
A maioria dos restaurantes não abre mão desse item no cardápio.

5

Sequência de camarão Fresco e saboroso, o crustáceo é preparado
de diversas formas e servido em uma sequência, podendo ser ao
alho e óleo, à milanesa e ao bafo (cozido no vapor). Pode ser com ou
sem casca, pequeno, médio ou grande. Há restaurantes que ainda
incluem outras iguarias como acompanhamento, como casquinhas
de siri, filé de peixe grelhado, ostras, mexilhões e pastel.
23

Comer frutos do mar de frente
para a praia é uma experiência
imperdível em Florianópolis,
mas você também pode variar
o cardápio com pizzas, churrasco
e cozinha internacional.

FOTO: SHUTTERSTOCK/ IMAGEM ILUSTRATIVA

NA HORA
DA FOME...

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

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 61 a R$ 70

$$ – de R$ 71 a R$ 90
$$$ – de R$ 91 a R$ 110

PITANGUEIRAS

O deque à beira-mar em Sambaqui, no
distrito de Santo Antônio de Lisboa,
rende momentos inesquecíveis, ainda
mais se você escolher algumas das
muitas opções de camarões, lulas,
mariscos, ostras e ceviche. Cliente CVC
ganha uma caipirinha de pitanga e um
pastel de camarão. Rod. Rafael da Rocha
Pires, 2.861, Sambaqui. $$$.

OSTRAS GRATINADAS

CHURRASCARIA ATALIBA

Se a vontade de churrasco bater, você
encontra aqui uma ampla variedade
de carnes, além do bufê de saladas,
massas e pratos quentes, em um
ambiente amplo. Rod. José Carlos Daux,
3008, Saco Grande. $

DOIS IRMÃOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

Fartura é o tempero especial da casa:
a sequência de camarão (com vários
preparos do crustáceo) e as ostras
gratinadas fazem a fama do restaurante,
que fica de frente para a praia. Cliente CVC
ganha duas caipirinhas e dois bolinhos
de peixe (por casal). R. Amaro Coelho,
157, Barra da Lagoa. $

BOKA’S

Pescados, massas, grelhados e lanches
compõem o cardápio deste restaurante
curinga, com duas unidades familiares
e espaçosas. R. Leonel Pereira, 330,
Cachoeira do Bom Jesus; Av. das
Rendeiras, 1.750, Lagoa da Conceição. $

CEVICHE DO RESTAURANTE PITANGUEIRAS
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NA HORA DA FOME...
PIZZARIA NAVE MÃE

As deliciosas pizzas feitas com massa
integral são acompanhadas de drinques
especiais, cervejas geladas e vinhos
selecionados. As antiguidades da
decoração dão um charme extra à casa.
R. Laurindo Januário da Silveira, 1.296,
Lagoa da Conceição. $

JAY BISTRÔ

Os pratos italianos, espanhóis e
portugueses são mesclados com o
tempero brasileiro. Alguns destaques são o
ossobuco, o polvo grelhado com molho thai
e o chocolate em texturas. Na seleção de
vinhos, você encontra o rótulo perfeito para
harmonizar com seu prato. Av. dos Búzios,
1.136, Jurerê Internacional. $$

GUACAMOLE

A alegria e os sabores do México
invadem este colorido restaurante, que
capricha nos tacos, nachos e outras
delícias. A tequila e a música latina
deixam tudo ainda mais descontraído.
Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos,
2.006, Centro. $

ARANTE BAR & RESTAURANTE

Os frutos do mar são o forte deste
restaurante à beira-mar, decorado com
mais de 100 mil bilhetes escritos pelos
clientes, das paredes ao teto. Escolha uma
mesa próxima à janela para aproveitar a
vista da praia, enquanto se delicia com
peixe frito, pirão, moqueca de peixe,
camarão na moranga, ostras frescas e
salada de lagosta. R. Abelardo Otacílio
Gomes, 254, Pântano do Sul. $$

SANTO KANTO

Você aproveita o serviço de praia,
com tendas aconchegantes na areia,
enquanto curte música ao vivo se
for final de semana. O cardápio tem
delícias como massas, risotos e
hambúrgueres. Cliente CVC ganha dois
drinques (por casal). R. das Bungavílias,
123, Cachoeiras do Bom Jesus. $$

VILLA DO PORTO

Quando for passear pelo bairro de Santo
Antônio de Lisboa, não deixe de se deliciar
com os frutos do mar que compõem o
menu deste restaurante, especializado
em culinária portuguesa e espanhola. De
quebra, você ainda conhece o casarão
histórico de 1840 que hospedou Dom
Pedro II. As noites de sexta-feira são
animadas com música ao vivo. R. 15 de
Novembro, 123, Santo Antônio de Lisboa. $$

MERCADO PÚBLICO

Construído em 1898, no Centro, tem
diversos bares para você se deliciar
com porções de camarão e peixe frito,
acompanhadas de chope gelado. O happy
hour é animado com samba e pagode.
R. Jerônimo Coelho, 60, Centro. $

OSTRADAMUS BAR
& RESTAURANTE

Aqui você come ostras fresquinhas,
cultivadas em uma fazenda própria,
a 5 km de distância. Elas podem vir
acompanhadas de molho de manga,
queijo brie, parmesão e lâminas de maçã,
por exemplo. O cardápio também tem
vários peixes e outros frutos do mar para
complementar. Rod. Baldicero Filomeno,
7.640, Ribeirão da Ilha. $$$

MERCADO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS
FOTO: DIVULGAÇÃO
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AGITO

ACQUA PLAGE

Depois de curtir uma manhã de sol
nas espreguiçadeiras, desfrute a
culinária de inspiração mediterrânea,
que também norteia a decoração
despojada, com sofás e mesas na
areia. Música ao vivo e DJs embalam
o clima de festa, bem no estilo de
Jurerê Internacional. Av. dos Icarais,
s/nº, Posto da Praia 1-A, Jurerê
Internacional. $$$

Florianópolis sabe bem como fazer
baladas inesquecíveis, seja dia ou
seja noite, na praia ou no bar.
CHOPP DO GUS

Fazem sucesso os pratos flambados
e o coquetel Diabo Verde, com absinto,
tequila e licor de menta. A programação
de música ao vivo agita a galera ao som
de rock e pop, bem como a transmissão
de jogos esportivos. Em algumas noites,
o chope sai a preço especial. R. João
Pio Duarte Silva, 1.650, Córrego Grande.

CAFÉ DE LA MUSIQUE

A unidade de Florianópolis desta
rede de clubes, que é sinônimo de
badalação luxuosa em todo o litoral
brasileiro, traz um toque de balneário
europeu a Jurerê Internacional. O
Café Floripa, como ficou conhecido,
tem altas festas pé na areia, com DJs
e música ao vivo. Av. dos Merlins,
Posto 1-B, Jurerê Internacional.

DIDGE STEAKHOUSE PUB

O pub de estilo australiano
serve deliciosos cortes de carne
e hambúrgueres para comer
acompanhados pelos canecões de
chope. A casa ganha toques brasileiros
ao som de MPB e pop nacional.
Av. Beira-Mar Norte, 1.976, Centro.

DONNA JURERÊ

Música e gastronomia dão o tom do
moderno dining club, com batidas lentas
no fim da tarde e um ritmo acelerado
à noite, dominada por DJs. Av. dos
Pampos, s/nº, Jurerê Internacional.

LE BARBARON

A Praia Brava ganha ares de balada
neste beach club, que agita as tardes
com DJ, músicos e muitos drinques. E
o local ainda serve sanduíches, massas
e frutos do mar nas mesas ao ar livre.
Av. Tom Traugott Wildi, 215, Praia Brava.

P12 PARADOR
INTERNACIONAL

É completa a diversão à beira-mar neste
clube, que tem piscina, camarotes com
hidromassagens, bangalôs, lounge,
restaurante e bares. O moderno espaço
fica ainda mais despojado e sofisticado
com a programação de shows ao vivo
e DJs. Servidão J. Cardoso de Oliveira,
s/nº, Jurerê Internacional.

AMMO BEACH

Com os pés na areia, você sente a
atmosfera descontraída e badalada
de Jurerê Intercional e ainda degusta
frutos do mar. Peça um coquetel ou
uma das opções de espumante para
curtir a gostosa programação musical
que atravessa as tardes. Av. das
Lagostas, s/nº, Jurerê Internacional. $$$

FOTO: SHUTTERSTOCK
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JOHN BULL FLORIPA

ARMAZÉM VIEIRA

Dedicada ao rock, a casa tem um
deque com linda vista para a Lagoa
da Conceição. No cardápio, cervejas
artesanais e porções fazem sucesso.
A agenda de eventos tem bandas ao
vivo e shows de comédia. Av. das
Rendeiras, 1.046, Lagoa da Conceição.

Em um prédio histórico, do século
20, serve premiadas cachaças
envelhecidas por até 32 anos. R. Aldo
Alves, 2, Saco dos Limões.

PIER 54

A música com piano e voz dá um
toque especial ao bar de frutos do
mar. Av. Osvaldo Rodrigues Cabral,
1.251, Beira-Mar Norte.

BOTEQUIM FLORIPA

Tem mesas ao ar livre ao redor
de um ipê e, no ambiente interno,
objetos e propagandas antigas que
relembram os tempos da boemia.
Samba e MPB ao vivo colocam os
mais animados para dançar. Av. Rio
Branco, 632, Centro.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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COSTÃO DO SANTINHO RESORT, GOLF & SPA ALL INCLUSIVE

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
CENTRO Você fica perto de

PRAIA DA CACHOEIRA
DO BOM JESUS O pacote é completo:

restaurantes, serviços e bares, além de
conhecer atrações históricas, como o
Mercado Público.

tem boa estrutura, areia ideal para a prática
de esportes e águas calmas para relaxar.
A 27 km do Centro.

AVENIDA BEIRA-MAR
NORTE É uma delícia aproveitar a

PRAIA DOS INGLESES Águas

ciclovia que acompanha a praia e
ainda contar com boa estrutura de
lojas, bares, restaurantes e serviços.
A 1,8 km do Centro.

cristalinas e dunas compõem o visual da
praia, que fica perto de restaurantes, bares
e shopping. A 31,5 km do Centro.

PRAIA DE CANASVIEIRAS

A tranquilidade é garantida na areia,
enquanto no mar as ondas fortes atraem os
surfistas. Você ainda tem a chance de ver
inscrições rupestres. A 35 km do Centro.

PRAIA DO SANTINHO

A praia de águas calmas fica perto
de mercados, lojas e restaurantes.
A 27 km do Centro.

INGLESES PRAIA HOTEL
FOTOS: 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
All Inclusive
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
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

CONFORTÁVEL

AL MARE HOTEL Você só precisa caminhar
80 m para chegar à Praia de Canasvieiras
e curtir suas águas tranquilas. Na volta
para o hotel, relaxa no solário ou curte as
piscinas na cobertura, com vista para o
mar. R. Jorge Mussi, 567, Canasvieiras.

PORTO DA ILHA HOTEL Este hotel está
localizado no Centro, em uma área nobre, a
950 m da Av. Beira Mar Norte, e cercado de
restaurantes e lojas. Se quiser se exercitar,
o hotel tem parceria com uma academia
vizinha. R. Dom Jaime Câmara, 43, Centro.

LUISA PALACE HOTEL Em 30 m
você chega ao mar, na Praia de
Canasvieiras. A piscina fica em pleno
terraço, com uma linda vista para a
orla. Cliente CVC pode entrar mais
cedo no quarto no primeiro dia e
sair mais tarde no último, mediante
disponibilidade. Também ganha
upgrade para a categoria Luxo.
R. Antônio Heil, 566, Canasvieiras.

HOTEL HCI CANASVIEIRAS
INTERNACIONAL A apenas 100 m
da Praia de Canasvieiras, tem piscina
coberta no terraço panorâmico, perfeita
para os dias mais frios. O salão de jogos
é um complemento para passar o tempo,
enquanto a sala fitness atende aos mais
atléticos. R. Madre Maria Villac, 2.020,
Canasvieiras.

WK DESIGN HOTEL FLORIANÓPOLIS
FOTO: DIVULGAÇÃO

MAR DE CANASVIEIRAS HOTEL
E EVENTOS Você pode aproveitar o
ano inteiro a piscina coberta do
terraço, que é aquecida nos dias frios.
E de lá, você ainda tem uma bela vista
da Praia de Canasvieiras, a apenas
100 m de distância. Salões de jogos e
computadores são outros diferenciais.
Cliente CVC pode entrar mais cedo no
quarto no primeiro dia e sair mais tarde
no último, mediante disponibilidade.
Também ganha upgrade para a
categoria Luxo. Av. Madre Maria
Villac, 2.017, Canasvieiras.
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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.

INGLESES PRAIA HOTEL

WK DESIGN HOTEL FLORIANÓPOLIS
Você fica no ponto mais nobre da Av. Beira-Mar Norte e aproveita todo o conforto dos
modernos apartamentos. Na cobertura,
curte a incrível piscina ao ar livre e a
academia de alta performance. Cliente com
cartão CVC Itaú ganha uma diária grátis na
próxima viagem (em estadias mínimas de
três noites, dentro do período de um ano,
exceto feriados). R. Bocaiúva, 1755, Centro.

INGLESES PRAIA HOTEL É uma
tranquilidade se hospedar neste hotel de
frente para a Praia dos Ingleses. Você
usufrui de cadeiras e guarda-sóis em um
quiosque pé na areia, que serve petiscos
e bebidas. E ainda tem opção de piscina
aquecida e coberta para aproveitar dias
chuvosos ou frios. Cliente com cartão CVC
Itaú ganha uma noite grátis a cada três
diárias adquiridas com o cartão (válido em
uma próxima viagem, pelo período de um
ano). Estr. Dom João Becker, 447, Praia dos
Ingleses.

MAJESTIC PALACE HOTEL Este hotel
é perfeito para quem deseja ficar perto
de uma ótima infraestrutura comercial,
pois está situado em plena Avenida Beira-Mar Norte, ao lado do shopping. O bar na
cobertura é superbadalado, com agenda
movimentada de eventos. No terraço,
a vista faz parecer que a piscina com raia
de 15 m acaba no mar. Av. Jorn. Rubéns
de Arruda Ramos, 2.746, Centro.

BELLUNO APART HOTEL Este
amplo hotel em Cachoeira do
Bom Jesus agrada famílias e
casais com quartos modernos,
dotados de minicozinha com
micro-ondas. Você ainda pode reservar
a churrasqueira coletiva para uma tarde
ainda mais gostosa. O parque infantil
e a quadra poliesportiva fazem a alegria
da garotada. Cliente com cartão CVC Itaú
ganha cortesia na diária de um pet de até 5
kg. R. Leonel Pereira, 78, Cachoeira do Bom
Jesus.

HOTEL FAIAL PRIME SUITES Dá para
contar com toda a facilidade comercial
do Centro, ficando neste hotel. Você só
precisa caminhar 450 m para chegar ao
Mercado Público, muito frequentado por
causa das ótimas opções gastronômicas.
Ou então você pode aproveitar os pratos
à la carte do restaurante internacional do
hotel. R. Felipe Schmidt, 603, Centro.

MUITO CONFORTÁVEL

MERCURE FLORIANOPOLIS
CONVENTION HOTEL A localização aqui
é ponto-chave: você tem acesso fácil às
famosas praias da costa leste, como Lagoa
da Conceição, Joaquina e Mole, e também
está no caminho para a costa norte (Santo
Antônio de Lisboa, Jurerê Internacional
e Ingleses). Cliente com cartão CVC Itaú
pode fazer check-out até 18h. Rod. Admar
Gonzaga, 600, Itacorubi.
FOTO: DIVULGAÇÃO

COSTÃO DO SANTINHO RESORT, GOLF
HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h
Clientes CVC têm a vantagem
de entrar mais cedo ou sair mais
tarde em alguns hotéis.
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HOTEL PORTO SOL BEACH
Você sai do quarto e logo
está na praia de Cachoeira do
Bom Jesus, onde aproveita
a estrutura exclusiva para os
hóspedes. A criançada se diverte com
a recreação infantil e no playground;
os pais relaxam com o serviço de
massagem; e até os bichinhos de
estimação são bem recebidos. De
quebra, é muito prático poder contar
com facilidades como o salão de
beleza, a copa do bebê e até a
churrasqueira disponível para aluguel.
Os quartos, todos com varanda, ficam
ainda mais confortáveis nas categorias
equipadas com banheira. Cliente CVC
ganha um drinque de boas-vindas e
50% de desconto na tarifa pet. Cliente
com cartão CVC Itaú ganha cortesia
integral para um pet de até
5 kg ou uma diária gratuita na próxima
viagem (em estadias mínimas de
três noites, até 20 de dezembro,
exceto feriados). R. das Buganvílias,
123, Cachoeira do Bom Jesus.

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a
sua hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.

& SPA ALL INCLUSIVE Você
come e bebe à vontade nas oito
opções gastronômicas, entre
restaurantes e bares, deste All
Inclusive pé na areia.
De frente para a Praia do Santinho, o hotel
tem infraestrutura incrível, com campo
de golfe, arco e flecha, parede de escalada,
clube infantil, cinema, boate e esportes
aquáticos. Você pode escolher entre as
acomodações com vista para o mar ou
então uma das Vilas Portuguesas, que
se inspiram nas construções açorianas
e podem ter a configuração de uma
verdadeira casa. Cliente CVC tem cervejas
de cortesia no frigobar e atendimento de
um recepcionista exclusivo dentro da Villa,
que pode fazer reservas nos restaurantes
e nas atividades do hotel. Quem fica
pelo menos sete noites ainda ganha uma
massagem rápida. Cliente com cartão
CVC Itaú ganha 10% de desconto nos
tratamentos do Spa do Costão Estrada Ver.
Onildo Lemos, 2.505, Praia do Santinho.

OCEANIA PARK HOTEL SPA
& CONVENTION CENTER
É demais a estrutura de lazer
que a família inteira desfruta
aqui, a 50 m da Praia dos Ingleses. Quem
está a fim de praticar esportes escolhe
entre futebol, tênis e vôlei de areia. Se a
pedida é relaxar, a bela piscina convida
para um gostoso mergulho. Já os
pequenos se divertem com a recreação
durante a alta temporada. Para dar aquela
caprichada nas férias, vale reservar um
quarto com banheira de hidromassagem.
Cliente CVC tem direito a uma categoria
melhor de apartamento, mediante
disponibilidade, e ganha duas garrafas de
água. R. do Marisco, Praia dos Ingleses.

FOTO: CLEITON THIELE

COSTÃO DO SANTINHO RESORT, GOLF & SPA ALL INCLUSIVE

Café da manhã incluído
All Inclusive
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
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

FOTO: DIVULGAÇÃO
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FLORIANÓPOLIS
COMBINA COM...
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FOTO: SHUTTERSTOCK

O município catarinense, a 82 km de distância, reúne gente bonita e
celebridades em busca de lindas praias, animada vida noturna e deliciosa
gastronomia à base de frutos do mar. E ainda, com pouco tempo de estrada,
dá para chegar ao Beto Carrero World.

PANORAMA DA BARRA NORTE, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ

BLUMENAU

FOTO: W.FEISTLER/WIKICOMMONS

A herança alemã pulsa na arquitetura enxaimel, na gastronomia e,
principalmente, na Oktoberfest, que é a segunda maior festa da cerveja
do mundo. Tudo isso a apenas 150 km de Florianópolis.

DESFILE NA RUA 15 DE NOVEMBRO
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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: PONTE HERCÍLIO LUZ / 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.

