
Cardápio
Paradiso

Venha desfrutar das belezas naturais

e da cultura da ilha, viver experiências incríveis

e se surpreender com sensações únicas

em meio à natureza e locais históricos.



Que tal conhecer a Ilha de Santa Catarina de verdade, 

mergulhando em sua cultura e história, vivenciando 

costumes como um morador e desfrutando de 

paisagens paradisíacas por ângulos inusitados? 

Esta é a primeira proposta do “Cardápio Paradiso”

do IL Campanario Villaggio Resort, que oferece 

diversas opções de passeios para tornar a sua

viagem em família ainda mais memorável. 

Tendo a natureza como sua anfitriã, te convidamos 

para cavalgadas na praia, mergulhos em ilhas quase 

desertas, passeios de lancha, de quadriciclos (nas 

dunas), de helicóptero e até de parapente! Venha 

vivenciar a qualidade de vida e o bem-estar que

a Ilha da Magia oferece. 

Consulte o concierge para informações sobre valores, 

horários e agendamentos.

Todos os passeios* do cardápio foram

atualizados seguindo todos os protocolos

de segurança previstos no decreto vigente,

tudo para a sua segurança e lazer!  

*Passeios sujeitos à mudanças climáticas

e cancelamentos sem aviso prévio.  



Transforme sua 
viagem a Florianópolis 

em uma experiência
sensorial  inesquecível.



Cavalgada na Ilha
Um convite para apreciar a natureza, este passeio

é uma ótima escolha devido ao roteiro que contempla 

lindas paisagens e trilhas nas praias do norte da ilha.
O destino é conhecido por atrair inúmeros turistas devido 

a sua exuberante beleza natural, com praias de águas 

mais quentes como em Jurerê, Daniela e com ondas que 

atraem surfistas, como na praia do Santinho. 

Florianópolis City Tour
Conheça os principais pontos turísticos de Florianópolis 
de van ou ônibus aberto. Explore o contraste da 

arquitetura do charmoso Centro, onde é possível conhecer, 

por exemplo, o famoso Mercado Público, que conta com 

opções gastronômicas vindas do mar como o Box 32, que 

já recebeu inúmeros famosos ao longo dos anos. Além da 

beleza natural e estonteante das praias e de outros bairros 

que surpreendem em todos os momentos do dia.



Para quem gosta de determinar seu próprio tempo 

no passeio, nesta opção você pode alugar um veículo 
com ou sem motorista. Que tal aproveitar a autonomia 

e conhecer a Praia do Forte?  Ela abriga a fortaleza 
natural de São José da Ponta Grossa, com restaurantes 

típicos de gastronomia baseada em peixes e frutos do 

mar super frescos.

Aluguel de carro



Passeio de Escuna com
Show dos Piratas
Uma ótima opção para quem quer se divertir e conhecer 

as praias do norte da ilha de um novo jeito. Admire-se 

com as águas calmas de temperaturas mais amenas, 

ideal para desfrutar de momentos inesquecíveis, com 

direito a conhecer de perto a variedade de pratos que

a gastronomia local oferece. 

Sandboard
Esquie nas areias das famosas Dunas da Joaquina, 

uma aventura com direito a uma dose extra de 

adrenalina! Além de uma vista incrível do topo, de onde

é possível admirar, de um lado a Lagoa da Conceição

e do outro, a vegetação rasteira. 



Para quem quer conhecer a rica biodiversidade da vida 

marinha, não pode deixar de fora este mergulho! O local 

preserva grande parte da Mata Atlântica, que faz parte 

da costa catarinense. Encante-se com as águas 
cristalinas e azuis desta ilha.  

Ilha do Arvoredo



Barco para Costa da Lagoa
Conheça a charmosa Costa, com seus encantos naturais 

e onde cada parada tem um restaurante delicioso para 

conhecer as especialidades culinárias da ilha, como o 

restaurante Cabral. Uma ótima escolha para quem quer 

conhecer a biodiversidade por meio de trilhas e garantir 

os souvenirs em pequenos comércios locais. 

Ilha do Campeche
Destino paradisíaco, com natureza ímpar 

cuidadosamente preservada, você só encontra neste 

passeio. Uma praia sem ondas, com areia fofinha e clara, 

que é Patrimônio Arqueológico e Paisagístico Nacional, 
por abrigar diversas inscrições rupestres que datam 

3.500 a. C.



Aqui você escolhe o tempo e a praia que quer conhecer.
Que tal explorar lugares paradisíacos? Navegue pelas praias 

de Ponta das Canas, Cachoeira do Bom Jesus, Canasvieiras, 

Jurerê, Jurerê Internacional, Praia do Forte e Daniela. 

Podendo visitar a Ilha do Francês, Ilha de Ratones e Ilha de 

Anhatomirim, não esquecendo o famoso Tinguá no 

município de Governador Celso Ramos, efervescente ponto 

de encontro de lanchas.

Passeios exclusivos
de  lancha



Voo panorâmico 
de helicóptero
Para conhecer os principais pontos turísticos da
capital catarinense, como a ponte Hercílio Luz. Conhecida 

por ser um cartão postal, a ponte passou por inúmeras 

restaurações e em 2019 revitalizou a conexão entre a

ilha e o continente.



Consulte o concierge para informações sobre valores, 

horários e agendamentos de todos os passeios.

Voo panorâmico 
de  parapente
Encare esta aventura sozinho (a) ou em dupla! Explore

as belezas de lugares como Lagoa da Conceição, que 

abriga a avenida das Rendeiras, conhecida por inúmeros 

restaurantes, lojas de artesanato local e onde é comum 

a prática de esportes. O roteiro também contempla 

a Praia da Joaquina, conhecida por ser o point para 

surfistas devido a dimensão e a força das ondas, assim 

como a Praia Mole, que atrai pelo mar azul e seu apelo 

de badalação, com bares e restaurantes para aproveitar 

até o nascer do sol. 



Vá além do turismo convencional!

Ouse e experimente novas sensações 

e se encante com as paisagens

únicas da Ilha da Magia.

Presenteie sua família ou convide seus

 amigos para experimentar as surpresas 

que Florianópolis pode proporcionar! 

Não perca os passeios incríveis para

lugares paradisíacos e paisagens pouco 

exploradas e volte para casa com a bagagem 

repleta de histórias para contar. 

IL Campanario Villaggio Resort

Avenida dos Búzios, 1760 - Florianópolis/SC - Brasil

Opções de pacotes para toda família!

Reservas: (48) 3331 7200

www.ilcampanario.com.br

Já nos segue nas redes sociais?

      ilcampanario

      ilcampanario



Onde o Atlântico 
encontra o 

Mediterrâneio.


