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Um destino à beira mar, para descobrir e se encantar 
o ano inteiro. No Jurerê Beach Village você conta com 
opções de lazer e hospedagem para curtir os dias e viver 
experiências na terra, no mar e no ar. 

Além de um ambiente totalmente integrado à 
natureza, a poucos passos da praia de Jurerê, 
também conta com uma equipe preparada para 
atender com excelência, assim como garantir 
a segurança* em todos os períodos da sua 
hospedagem. 

Um paraíso de águas calmas, com uma programação 
para todas as idades que se renova a cada período 
do ano, um convite para compartilhar momentos 
inesquecíveis em família. 
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Seu hotel pé na areia.

 *Estamos operando com o Protocolo de ações contra Covid-19, segundo o decreto Municipal Vigente, prezando a saúde e segurança de todos.





Carnaval

Momento ideal para curtir com alegria em um destino à 
beira-mar, próximo à natureza, com tranquilidade, conforto 
e segurança. Além de pacotes promocionais exclusivos e 
uma programação com lazer para todos os momentos e 
idades, com oficinas, atividades ao ar livre e muito mais. 
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Dia da Mulher

É momento de oferecer à todas as mulheres, a 
experiência completa de estar no Jurerê Beach Village e 
proporcionar lazer, relaxamento, um espaço dedicado ao 
bem-estar, pertinho da natureza, com o pé na areia e 
programações especiais para o público feminino.





Outono & Inverno

É o clima perfeito para o relaxamento 
e bem-estar, com temperaturas 
amenas, para curtir o melhor que 
Jurerê tem a oferecer durante o 
outono e inverno, com opções para 
quem gosta de explorar a natureza ou 
aproveitar o conforto dos espaços de 
lazer que o hotel pé na areia tem a 
oferecer.

Bleisure

A opção perfeita para quem deseja 
realizar eventos que englobem 
viagem, trabalho e lazer. Aproveite a 
oportunidade para tornar o seu 
evento corporativo uma experiência 
única, com conforto, segurança, em 
um local privilegiado a poucos metros 
do mar.

IronMan

Seja bem-vindo ao maior circuito de 
triathlon do mundo, com mais de 170 
provas espalhadas pelos 5 
continentes, sendo que 3 delas 
ocorrem em Florianópolis. O Jurerê 
Beach Village é o local perfeito para 
quem quer estar mais próximo dessa 
aventura.

Dia das Mães

Um destino para encantar e viver 
momentos especiais com essa pessoa 
tão importante na sua vida. Para se 
sentir como um morador em Jurerê  
conte com pacotes promocionais 
incluindo hospedagem + experiências 
gastronômicas inspiradas nas delícias 
de outono/inverno.



Inverno

Aproveite o melhor que Jurerê tem a 
oferecer nesta época do ano. Desfrute do 
conforto das instalações do hotel, das 
salas de jogos e espaços de lazer, da 
localização privilegiada para realizar 
passeios ao ar livre e explorar a natureza.



Juventude Ampliada

Que tal viver novas experiências por meio da gastronomia, 
lazer e propostas culturais? O hotel pé na areia pode 
proporcionar este e diversos outros momentos especiais. 
Desfrute de vantagens exclusivas através dos pacotes 
disponíveis para quem tem um espírito desbravador e 
inquieto, na sua melhor idade.
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Férias de inverno em família

Ocasião ideal para aproveitar as férias de julho em 
família no Jurerê Beach Village. Um destino maravilhoso 
que inspira a qualidade de vida em cada período do dia. 
Aproveite as tarifas promocionais para as crianças e 
garanta a hospedagem com direito a passeios inclusos 
no pacote.



Agosto Pé na Areia

A oportunidade perfeita para curtir o hotel pé na areia 
com conforto, opções de lazer para toda a família, 
segurança e atrações, com preços e vantagens 
imperdíveis.



Semana do cliente

Aproveite uma semana com vantagens imperdíveis, a 
poucos metros do mar, com o conforto e atrações que o 
melhor hotel pé na areia pode oferecer.



Mês Kids



Aproveite para relaxar e curtir o feriado 
com todo o conforto e lazer que o Jurerê 
Beach Village oferece. Garanta valores 
especiais e estenda sua hospedagem no 
hotel pé na areia.



Revéillon

Programação de Verão 2023

Desfrute do aumento das temperaturas com
uma hospedagem inesquecível em Jurerê. O
local perfeito para sentir a brisa do mar 
todos os dias, colocar o pé na areia e 
aproveitar momentos repletos de 
tranquilidade, bem-estar e atrações 
especiais de verão, com música, brincadeiras 
e atividades de recreação infantil e adulta.

Pacote de Carnaval 2023

É a oportunidade perfeita para quem gosta 
de curtir essa época do ano com as atrações 
típicas, muita musicalidade, bailinho de 
carnaval para o público infantil e recreação 
para todas as idades, mas também preza 
pelo conforto e bem-estar, a poucos metros 
do mar e com os pés na areia. Aproveite as 
condições especiais e garanta sua 
hospedagem.
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Fone: (+55 48) 33317200
Whatsapp: (+55 48) 991657720
E-mail: reservas@jurere.com.br
ou site: jurerebeachvillage.com.br

Para saber mais detalhes e possíveis dúvidas
consulte nosso serviço de conciergerie.

Confira todos os pacotes disponíveis e faça sua reserva




