
Cardápio de

Aventuras
Venha viver intensamente as belezas

e a cultura da Ilha, em atividades em meio

à natureza que vão lhe surpreender!

AVENTURAS POR

TERRA ARMAR



Nós organizamos o seu roteiro 

e agendamos o seu passeio. Consulte 

o concierge para informações sobre 

valores, horários e agendamentos*. 

Que tal conhecer a Ilha de Santa Catarina

de verdade, mergulhando na sua cultura

e história, desfrutando de paisagens

paradisíacas por ângulos inusitados?

Esta é a proposta do “Cardápio de

Aventuras” do Jurerê Beach Village, que

oferece diversas opções de passeios para

tornar a sua viagem em família ainda 

mais inesquecível. Tendo a natureza como 

anfitriã, te convidamos para vivenciar 

experiências incríveis em terra, no mar 

e no ar, como cavalgadas na praia, 

mergulhos em ilhas quase desertas, 

passeios de lancha e até de helicóptero!  

  



Todos os passeios* do cardápio foram 

atualizados seguindo todos os 

protocolos de segurança vigentes 

previstos no decreto vigente, tudo para 

assegurar a segurança e diversão!

*Passeios sujeitos à mudanças climáticas 
e cancelamentos sem aviso prévio.





Aventuras por Mar

Passeio de lancha com flexibilidade, facilidades e 
benefícios através do agendamento com o concierge. 
Pode ser feito o roteiro completo e equivalente a 
meia diária.

Roteiro completo de 1 diária (8h):
possui 01 opção de horário - das 08h às 17h.
Roteiro equivalente a meia diária (4h): possui 02 
opções de horários - das 09h às 13h e das 13h às 17h. 

Como funciona: após agendamento com o concierge, 
o hóspede deverá se apresentar por meios próprios na 
Marina Jurerê Blue Fox (Rod. Tertuliano Brito Xavier, 
3000 – Jurerê, Florianópolis –SC) para embarque no 
horário agendado.

Exclusividade: é possível realizar passeios fechados 
para grupo de amigos ou família, com roteiros 
diferenciados.

Locomoção: você pode optar por agendar o transfer 
para ir e voltar do passeio. 

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

Conheça as opções de passeios disponíveis para 
aproveitar e se surpreender com as belezas de 
Florianópolis através do mar.  Para os passeios,
a diária completa equivale a 8h e a meia diária 
equivale a 4h. 

Aluguel de Lancha



Roteiro completo de 1 diária (8h):
possui 01 opção de horário - das 08h às 17h.
Roteiro equivalente a meia diária (4h): possui 02 
opções de horários - das 09h às 13h e das 13h às 17h. 

Roteiro*: praias de Jurerê Internacional, Canajurê, 
Canasvieiras, Forte e Ilha do Francês e há opções
que se dirigem até o município de Governador 
Celso Ramos.

Capacidade: opções que acomodam de 5 até 
12 pessoas.

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

Locomoção: você pode optar por agendar o transfer 
para ir e voltar do passeio. 

Passeio de lancha pelo 
litoral Norte

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas. 



Esse passeio* é ideal para quem quer desfrutar das 
belezas naturais do norte da ilha, com águas mais 
quentes e menos vento, além de uma ótima opção 
para todas as idades. 

Roteiro completo de 1 diária (8h):
possui 01 opção de horário - das 08h às 17h.
Roteiro equivalente a meia diária (4h): possui 02 
opções de horários - das 09h às 13h e das 13h às 17h. 

Roteiro: praia de Canajurê (panorâmico); Ilha do 
Francês com parada para mergulho, churrasco, 
stand-up e acesso à ilha; praia de Jurerê (panorâmico); 
praia de Jurerê Internacional (panorâmico) e praia 
do Forte (panorâmico). O embarque e desembarque 
deve ser no Trapiche de Jurerê.

Capacidade: consultar.

Locomoção: transfer não está incluso neste passeio. 

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas. 

Passeio Ilhas do Norte

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas. 



Passeio* de lancha que contempla a beleza das praias 
da baía norte e vai até a cidade de Governador Celso 
Ramos. Ideal para todas as idades.

Horários: consultar.

Roteiro: o embarque e desembarque deve ser no 
Trapiche de Jurerê.

Capacidade: consultar.

Locomoção: transfer não está incluso neste passeio. 

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas. 

Passeio de lancha - Ilhas 
do Norte com opção até 
Gov. Celso Ramos

•       Praia de Canajurê (panorâmico); 
•       Ilha do francês com parada para mergulho,
        churrasco, stand-up e acesso a ilha; 
•       Praia de Jurerê (panorâmico); 
•       Praia de Jurerê Internacional (panorâmico) 
•       Praia do Forte (panorâmico); 
•       Baía dos golfinhos (panorâmico); 
•       Ilha de Anhatomirim em Gov. Celso Ramos 
        (panorâmico); 
•       Praia do Tinguá em Gov. Celso Ramos (maior 
        paradouro de lanchas de Floripa, com mergulho, 
        churrasco e stand-up); 
•       Armação da Piedade em Gov. Celso Ramos com 
        parada em restaurantes e mergulho.



Passeios em 
Canoas Havaianas

Conheça Floripa dos melhores ângulos, de dentro
d’água! 

Os passeios podem ser feitos por adesão. Reserve 
diretamente com o concierge e solicite seu promocode.

Como funciona:  os passeios* acontecem geralmente 
aos domingos e feriados e nas 5 principais noites de lua 
cheia do mês. 

Exclusividade: é possível realizar passeios fechados para 
grupo de amigos ou família, com roteiros diferenciados.

Roteiro (nomes e opções de passeios): Nascer do Sol, 
Lua Cheia, Piscinas Naturais, Pôr do Sol, Ilha do Francês 
e muito mais.
Lua Cheia, Piscinas Naturais, Pôr do Sol, Ilha do Francês 
e muito mais.



Horários: consultar.

Capacidade: grupo de 6 a 12 pessoas. Passeios por 
adesão.

Locomoção: transfer não está incluso neste passeio. 

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas. 



Conheça as opções disponíveis de passeios para 
apreciar do alto, as belezas da ilha.

Voo panorâmico de helicóptero contemplando as 
praias do Norte com destino ao centro da cidade, 
com sobrevoo na ponte Hercílio luz, passando pelo 
centro histórico e retornando ao ponto de partida, 
Canasvieiras.

Roteiro: saída de Canasvieiras, com voo* nas praias 
do norte da Ilha, direção do norte ao centro da 
cidade, com sobrevôo na ponte Hercílio Luz, passeio 
panorâmico no centro histórico da cidade e retorno 
ao ponto de partida, em Canasvieiras. 

Exclusividade: é possível realizar passeios fechados 
para grupo de amigos ou família, com roteiros 
diferenciados.diferenciados.

Aventuras por Ar

Passeio de helicóptero nas 
Praias do Norte ao Centro



Voo Panorâmico 
de Parapente
Os aventureiros e apaixonados por voo* livre não 
dispensam esta empolgante experiência! Você pode 
optar por voos solos para os mais experientes ou 
em dupla (aluno juntamente com instrutor) para 
os iniciantes. A adrenalina é garantida! 

Horários: consultar.

Roteiro: os voos são realizados na Praia Brava.
(Em alguns casos por motivo de direção do vento, os 
voos são realizados na Praia do Santinho).

Locomoção: transfer não está incluso neste passeio. 

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

Horários: consultar.

Capacidade: consultar.

Locomoção: neste caso, você pode optar por agendar 
o transfer para ir e voltar do passeio. 

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas. 

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas. 



Trilhas
A natureza exuberante de Florianópolis ao alcance
de todos. Trilhas* de todos os níveis, com quem é
manezinho da ilha e com toda segurança.

Horários: consultar.

Roteiro: algumas das que mais atraem são, Trilha Praia 
do Gravatá, Trilha Costa da Lagoa e Trilha Lagoinha do 
Leste. 

Locomoção: você pode optar por agendar o transfer 
para ir e voltar do passeio. 

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas 

e atendimento apenas para 02 casais.

Confira as opções de passeios em terra, ideais para 
quem gosta de estar próximo da natureza e quer apreciar 
de perto as belezas naturais de Floripa.

Aventuras por Terra



Cavalgada na Ilha
Para os amantes do contato com a natureza! 
Cavalgada* dupla ou quádrupla. Sugere-se 
experiência prévia em cavalgada, porém há animais 
calmos que se adequam a iniciantes.  

Horários: consultar.

Roteiro: o local dos passeios é na praia do 
Moçambique.

Locomoção: você pode optar por agendar o transfer 
para ir e voltar do passeio. 

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas.

Cavalgada na Ilha



Passeio Open Bus - 
Florianópolis City Tour
Para levar você pela ilha, este city tour único utiliza um 
veículo especialmente projetado para turismo urbano, 
conhecido como Open Bus. Você pode viajar* a mais 
de quatro metros de altura do chão, sem janelas ou teto. 
Assim, você tem uma visão privilegiada das ruas, praias 
e paisagens por onde o ônibus passa, além de 
experimentar um contato direto com o ambiente! Opção 
imperdível para conhecer os principais pontos turísticos 
de nossa linda cidade.

Horários: consultar.

Roteiro: entre os mais populares estão, City Tour por toda 
ilha,  Sunset Tour Norte para conhecer pontos famosos na 
região. Além do Sunset Tour, com passeios a pé na região 
central da Capital. 

Locomoção: transfer não está incluso neste passeio. 

Como agendar: entre em contato através do Ramal 
5230 ou concierge@jurerebeachvillage.com.br

*O roteiro pode variar dependendo das condições climáticas.



Jurerê Beach Village

Alameda César Nascimento, 646

Florianópolis/SC, Brasil

Opções de pacotes para toda a família!
Reservas: (48) 3331.7200

www.jurerebeachvillage.com.br

Entre em contato através 

do Ramal 5230 ou 

concierge@jurerebeachvillage.com.br 

Já nos segue nas redes sociais?

jurerebeachvillage

jurerebeachvillagehotel


