
SOFISTIC HOTEL ITAPEMA
MULTIPROPRIEDADE

ITAPEMA /SC



CNA Negócios

Além da construção e incorporação de imóveis, a CNA atua em 
outras atividades empresariais como postos de combustíveis, 
restaurantes e hotéis. Assim como na construçao civil, a CNA 
Negócios é referência nos segmentos que atua, oferecendo 
sempre o que há de melhor.

Posto
Restaurante
Hotel
Eventos

Conheça mais da CNA Negócios:



Itapema é um verdadeiro oásis e transformou-se 
em um dos locais mais cobiçados do país.
Considerada uma das cidades mais charmosas do Brasil, suas praias incomparáveis, sua 
gastronomia de qualidade e seus inúmeros atrativos turísticos conferem ao município 
índices de valorização imobiliária muito acima da média nacional.

O portal InfoMoney divulgou uma pesquisa realizada pela FipeZap, uma pesquisa so-
bre a valorização de imóveis no Brasil. Itapema ficou em primeiro lugar na valorização 
imobiliária, muito à frente das capitais São Paulo e Rio de Janeiro.



Aproveite já as 
suas férias em 
um dos destinos 
turísticos mais 
desejados e visitados 
do Brasil, em um 
empreendimento 
magnífico e pronto 
para desfrutar.



Muito mais que 
você sonhou, 
investindo muito 
menos que pensou.



Pronto para 
você curtir as 
suas férias com 
momentos de 
alegria com a 
famlília.
Você, dono de um imóvel na praia finamente 
decorado para desfruto imediato.



Garanta suas férias 
para sempre, sendo 
dono de um imóvel 
multipropriedade em 
um empreendimento 
impecável.



Descubra como 
a Economia 
Compartilhada 
traz bem-estar e 
exclusividade até 
você.

Localização privilegiada no 
centro de Meia Praia  e a 
pouco mais de 100 metros da 
avenida Nereu Ramos e a 250 
metros do mar.



Sofistic Hotel 
Itapema: eleito 
entre os 10% 
dos melhores 
hotéis do 
mundo.



Como funciona o
modelo de multipropriedade?

Imagine estar em uma local paradisíaco, desfrutando de experiências únicas e 
incríveis, onde sua única responsabilidade é se divertir e viver as suas férias em 
família.

Você será dono(a) de uma fração imobiliária no Sofistic Hotel Itapema. Seu novo 
imóvel na praia, pronto, para uso imediato. Finamente decorado, mobiliado e 
equipado.

Um patrimônio vitalício, escriturado, herdável e de alto padrão, que usa um 
sistema moderno e inteligente.

Agora, todos os anos da sua vida, você pode estar no Sofistic Hotel Itapema 
como um proprietário, usando a sua fração que equivale a 2 semanas inteiras de 
hospedagem.

Você economiza muito porque divide os custos fixos com os outros 
proprietários.

Desfrutando de um alto padrão de serviços e estrutura VIP, com o conforto dos 
melhores hotéis e resorts do mundo.

Usando um modelo de empreendimento que cresce cada vez mais e te permite 
desfrutar as suas férias todos os anos, para sempre.

O mercado de multipropriedade é 
reconhecidamente um dos melhores negócios 
imobiliários do mundo. E, no Hotel Sofistic 
Itapema é ainda melhor, pois o imóvel 
está completamente pronto, em operação, 
mobiliado e decorado para USO IMEDIATO.

Sem carência. Sem tempo de implantação da obra. Sem construção.

Com crescimento acima 
da média, imóveis 
compartilhados são 
tendência

Segmento de imóveis 
compartilhados avançou 15% no 
primeiro semestre na comparação 
com o ano anterior, segundo estudo

Nova lei impulsiona 
modelo de 
multipropriedade

Cresce o número de 
empreendimentos no sistema de 
sharing

Multipropriedade cresce 
18% e reforça turismo

Mudança no Código Civil cria 
figura nova no direito imobiliário 
brasileiro e aquece rotas turísticas 
com formato mais democrático de 
estadia



Infraestrutura completa em 
uma localização privilegiada

Nós acreditamos que você merece viver 
momentos inesquecíveis. Por isso, o Sofistic 
Hotel, oferece uma experiência única e 
encantadora, com um atendimento de alto 
padrão, conforto e comodidade.

*serviço disponível de acordo com a operadora em conformidade com os condôminos. Agendamento prévio necessário.

Babysitter na Brinquedoteca*

Bar na Piscina

Brinquedoteca

Café da Manhã

Centro de Eventos

Espaço Fitness

Gerador de Energia

Kit Praia guarda-sol e cadeira*

Ofurô

Piscina Adulta Aquecida

Piscina Infantil Aquecida

Restaurante

Room Service

Sala de Massagem

Sala de Reunião*

Sauna Seca

Solarium

Transfer para a Praia*



Diferenciais do Sofistic 
Hotel Itapema

Sua experiência e lazer são a nossa prioridade

O Sofistic Hotel Itapema é considerado um dos 10% dos melhores hotéis do 
mundo, segundo o Trip Advisor.

São experiências únicas que você vive e pode compartilhar com a sua família, 
todos os anos da sua vida.

Nosso hotel conta com diversas atrações e opções de lazer exclusivamente 
pensadas para lhe proporcionar uma experiência de estadia incrível.

Desfrutando de um alto padrão de serviços e estrutura VIP, com o conforto dos 
melhores hotéis e resorts do mundo.

Usando um modelo de empreendimento que cresce cada vez mais e que permite 
desfrutar as suas férias todos os anos, para sempre.



Fachada



Recepção



Lounge Térreo



Café da manhã





Sauna Seca



Piscinas aquecidas e Spas





Deck



Academia 
completa



Centro de Convenções



Área Kids com serviço
de Baby Sitter



Lounge & Jogos





Sala de reunião



Curtir as férias em um dos 
destinos turísticos mais visitados 
e desejados do Brasil, em um 
empreendimento magnífico, pronto 
para desfrutar. Um sonho que é 
realidade.

Infraestrutura completa para aproveitar cada momento



Tenha uma investimento 
inteligente para sempre

Com a multipropriedade você tem a sua casa de férias 
de forma mais econômica e sem dores de cabeça.

Você também pode fazer a sua viagem dos sonhos para 
qualquer outro lugar do mundo, usando a sua fração 
imobiliária para ter acesso aos melhores hotéis e 
resorts do mundo, sem complicações.

Você recebe os mesmos direitos de uso de um imóvel tradicional, incluindo a 
escritura.

Se torna um bem herdável, com legislação própria.

É seu patrimônio para sempre e você ainda pode alugar, emprestar e até vender 
sua fração.

É flexível para atender às suas demandas, como você desejar.

Os custos fixos do imóvel são divididos 
entre os proprietários, pela quantia de 
frações adquiridas (pelo seu tempo de 
estadia).

1)

2) Imagine ser recebido na sua segunda 
casa com todo o conforto e exclusividade 
que você merece, sem pensar sobre 
manutenções, todos os anos da sua vida.

Patrimônio vitalício
Escriturado
Herdável



E como você realiza essa 
troca?

A sua fração equivale a uma quantidade de créditos e você 
pode utilizá-los para se hospedar em outros hotéis e resorts 
afiliados à RCI.

Então basta entrar no site, escolher o destino e as datas de 
interesse, fazer a reserva e viver o seu sonho!

Parece simples, não é? E é mesmo.

O Sofistic Hotel Itapema traz praticidade e exclusividade 
para você.

Você também pode fazer 
viagens internacionais 
para outros  lugares 
paradisíacos, usufruindo os 
benefícios da RCI.

Ao adquirir a sua fração imobiliária, você se associa  
à RCI, a maior empresa intercambiadora de férias do  
mundo.

Ela está presente em 110 países, com 46 anos de história e  
mais 3.9 milhões de famílias cadastradas.

Cancún, Las Vegas, Bahamas… você já pensou em visitar  
algum desses lugares? São apenas algumas, de inúmeras 
possibilidades que você  pode ter.

Destinos nacionais são muito bem-vindos. Você pode ir à  
Natal, Porto de Galinhas e muitos outros lugares.

Você sempre estará em hotéis e resorts de alto padrão, com  o 
mesmo conforto, bem-estar e a exclusividade que você  merece.



Aproveite o 
Sofistic Hotel 
Itapema de 
um jeito só 
seu.

Room 
service

Praias 
fantásticas

Diversas 
opções de lazer

Experiências 
incríveis



Viva a Meia Praia

Visite a Ilha de Porto Belo

Passeie no Calçadão da Meia Praia

Conheça a praia da Sepultura

Com uma praia extensa e paradisíaca, a Meia Praia em 
Itapema – SC, atrai a todos os verões turistas que buscam 
contemplar os encantos da cidade. Possui completa 
infraestrutura com bancos, supermercados, shopping 
centers, bares e restaurantes. Aproveite tudo isso com 
muita tranquilidade e segurança.

A Ilha de Porto Belo fica a aproximadamente 5km de 
Itapema e surpreende pela beleza paradisíaca, aliada a 
uma ótima infraestrutura em meio a natureza preservada. 
O trabalho conjunto das embarcações dos pescadores com 
as escunas garante um passeio seguro e divertido, cheio de 
conhecimento e aventuras.

A orla da Meia Praia possui uma ótima estrutura para 
lazer, com espaço para ciclistas e pedestres se exercitarem 
com vista para o mar. Para quem quer relaxar, os 
banquinhos espalhados pelo calçadão também têm 
conquistado o coração de quem passa.

A Praia da Sepultura, em Bombinhas, é uma excelente 
opção para o mergulho livre. Suas águas límpidas e sem 
ondas atraem pessoas de todas as idades, que passam o dia 
mergulhando e observando os peixes coloridos que vivem 
por lá.

A região oferece uma série 
de atrações incríveis

Caminhe pela Av. Nereu 
Ramos

Visite o Beto 
Carrero

Descubra o Mirante do 
Encanto

Faça Compras nos 
Outlets

Mergulhe no 
Caixa d’Aço

Conheça o Santuário 
Santa Paulina

Quem vai para Itapema não pode deixar 
de caminhar pela Avenida Nereu Ramos, 
a avenida principal que atravessa toda a 
cidade. Lá você encontra diversas opções 
de restaurantes para todos os gostos, 
além dos principais shoppings e lojas de 
Itapema.

O maior parque temática da América 
Latina está a poucos quilômetros de 
Itapema, em Penha/SC. São mais de 
100 atrações incríveis entre brinquedos 
radicais e familiares, 7 shows ao vivo 
diariamente e o mais belo zoológico do 
país!

Imagine uma visão privilegiada de 
uma das regiões mais belas do litoral 
catarinense. É isso que o Mirante do 
Encanto, no Canto da Praia, proporciona: 
uma vista de 156 metros acima do nível 
do mar para a belíssima região da Costa 
Esmeralda, onde fica Itapema. A entrada é 
gratuita.

Para quem ama fazer compras, bem 
próximo de Itapema você encontra dois 
dos principais Outlets do país: I Fashion 
Outlet Santa Catarina e Porto Belo 
Premium Outlet. O primeiro conta com 
muitas lojas multimarcas, enquanto 
o segundo concentra mais lojas de 
confecções infantis e de cama, mesa e 
banho.

Para um bom apreciador do contato com 
a natureza e águas mornas, a enseada do 
Caixa d’Aço, em Porto Belo, é uma visita 
imperdível. O local virou o point dos jet 
skis, barcos, iates e veleiros por conta da 
água verde esmeralda, bem convidativa 
para os banhos.

Em 18 de outubro de 1991, o Papa 
João Paulo II visitou o Brasil para a 
beatificação de Madre Paulina. Desde 
então, o bairro de Vígolo em Nova Trento/
SC, terra onde Santa Paulina começou 
a obra da Imaculada, tornou-se local de 
visita de peregrinos de todo o país.



Escolha o seu 
apartamento



Apartamento 
Luxo



Conheças as suítes

Apartamento Luxo

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Poltrona (1).

Quadros decorativos

Cafeteira Nespresso

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Smart TV 32’

Serviço de room service das 12h às 23h

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Detector de incêndio

Maleiro

Acomodações com 20m²

Cama Queen Size (1,58m) com pillow top de fibra siliconada

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

Acomodações para até duas pessoas

POSSIBILIDADE DE BERÇO PARA CRIANÇA DE ATÉ 2 ANOS



Conheças as suítes

Apartamento Luxo

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Poltrona (1).

Quadros decorativos

Cafeteira Nespresso

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Smart TV 32’

Serviço de room service das 12h às 23h

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Detector de incêndio

Maleiro

Acomodações com 20m²

Cama Queen Size (1,58m) com pillow top de fibra siliconada

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

Acomodações para até duas pessoas

POSSIBILIDADE DE BERÇO PARA CRIANÇA DE ATÉ 2 ANOS



Apartamento 
Premium Triplo



Conheças as suítes

Apartamento Premium

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Banheiro com box em vidro temperado

Cama Queen ou King Size (1,58m ou 1,76m) com capa de fibra 
siliconada

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Poltrona (1).

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Smart TV 32’

Serviço de room service das 12h às 23h

Acomodações com 22m².

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Detector de incêndio

Maleiro

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

Acomodações para até duas pessoas

TV a cabo

Não é permitido fumar nas dependências do Hotel



Conheças as suítes

Apartamento Premium

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Banheiro com box em vidro temperado

Cama Queen ou King Size (1,58m ou 1,76m) com capa de fibra 
siliconada

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Poltrona (1).

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Smart TV 32’

Serviço de room service das 12h às 23h

Acomodações com 22m².

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Detector de incêndio

Maleiro

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

Acomodações para até duas pessoas

TV a cabo

Não é permitido fumar nas dependências do Hotel



Apartamento 
Premium Triplo



Conheças as suítes

Apartamento Premium Triplo

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Poltrona (1).

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Smart TV 32’

Serviço de room service das 12h às 23h

Acomodações com 22m².

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Detector de incêndio

Maleiro

Cama Queen Size (1,58m) com pillow top de fibra siliconada

Cama solteiro (0,88m) com pillow top de fibra siliconada

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Não é permitido fumar nas dependências do Hotel

Acomodações para até três pessoas



Conheças as suítes

Apartamento Premium Triplo

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Poltrona (1).

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Smart TV 32’

Serviço de room service das 12h às 23h

Acomodações com 22m².

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Detector de incêndio

Maleiro

Cama Queen Size (1,58m) com pillow top de fibra siliconada

Cama solteiro (0,88m) com pillow top de fibra siliconada

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Não é permitido fumar nas dependências do Hotel

Acomodações para até três pessoas



Suíte 
Charming



Conheças as suítes

Suíte Charming

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Amenities L´Occitane en Provance

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Poltrona (1).

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Serviço de room service das 12h às 23h

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Kit beleza

Enxoval de cama 300 fios e de banho 100% algodão linha premi-
um

Banheira de hidromassagem com sais de banho

Recamier

Detector de incêndio

Iluminação com lustre e plafon de cristal

Maleiro

Mesa com 3 cadeiras

Sofá-cama

Roupão

Pantufa

Suíte e sala em um único ambiente

Smart TV 50´

Acomodações com 40m²

Bancada do banheiro com cuba dupla na suíte

Cristaleira com taças e copos

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Acomodações para até quatro pessoas

Ducha Higienica

EURO KING (1,80M) COM PILLOW TOP DE FIBRA SILICON-
ADA



Conheças as suítes

Suíte Charming

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Amenities L´Occitane en Provance

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Poltrona (1).

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Serviço de room service das 12h às 23h

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Kit beleza

Enxoval de cama 300 fios e de banho 100% algodão linha premi-
um

Banheira de hidromassagem com sais de banho

Recamier

Detector de incêndio

Iluminação com lustre e plafon de cristal

Maleiro

Mesa com 3 cadeiras

Sofá-cama

Roupão

Pantufa

Suíte e sala em um único ambiente

Smart TV 50´

Acomodações com 40m²

Bancada do banheiro com cuba dupla na suíte

Cristaleira com taças e copos

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Acomodações para até quatro pessoas

Ducha Higienica

EURO KING (1,80M) COM PILLOW TOP DE FIBRA SILICON-
ADA



Suíte 
Magnum



Conheças as suítes

Suíte Magnum

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Amenities L´Occitane en Provance

Banheiro com box em vidro temperado

Cama Queen ou King Size (1,58m ou 1,76m) com capa de fibra 
siliconada

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Serviço de room service das 12h às 23h

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Kit beleza

Enxoval de cama 300 fios e de banho 100% algodão linha premi-
um

Banheira de hidromassagem com sais de banho

Detector de incêndio

Iluminação com lustre e plafon de cristal

Maleiro

Mesa com 3 cadeiras

Rack/balcão

Sofá-cama

Roupão

Pantufa

Smart TV 50´

Acomodações com 40m²

Bancada do banheiro com cuba dupla na suíte

Cristaleira com taças e copos

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Acomodações para até quatro pessoas



Conheças as suítes

Suíte Magnum

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Amenities L´Occitane en Provance

Banheiro com box em vidro temperado

Cama Queen ou King Size (1,58m ou 1,76m) com capa de fibra 
siliconada

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Serviço de room service das 12h às 23h

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Kit beleza

Enxoval de cama 300 fios e de banho 100% algodão linha premi-
um

Banheira de hidromassagem com sais de banho

Detector de incêndio

Iluminação com lustre e plafon de cristal

Maleiro

Mesa com 3 cadeiras

Rack/balcão

Sofá-cama

Roupão

Pantufa

Smart TV 50´

Acomodações com 40m²

Bancada do banheiro com cuba dupla na suíte

Cristaleira com taças e copos

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Acomodações para até quatro pessoas



Suíte 
Grand Luxury



Conheças as suítes

Suíte Grand Luxury

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Amenities L´Occitane en Provance

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Serviço de room service das 12h às 23h

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Kit beleza

Enxoval de cama 300 fios e de banho 100% algodão linha premi-
um

Aromatizador de ambiente

Balança

Banheira de hidromassagem com sais de banho

Cama King Size (1,76m) com pillow top de fibra siliconada

Recamier

Detector de incêndio

Iluminação com lustre e plafon de cristal

Maleiro

Rack/balcão

Sofá-cama

Roupão

Pantufa

Smart TV 50´ na sala

Smart TV 39´ na suíte

Sala com 32m²

Banheiro/Lavabo na sala

Menu de travesseiros com opções de pluma de ganso, viscoelástico 
e fibra siliconada

Bancada do banheiro com cuba dupla na suíte

Chaleira elétrica

Mesa com 6 cadeiras.

Cristaleira com taças e copos

Arca decorativa em madeira

Poltronas (2)

Acomodações com 59m²

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Acomodações para até quatro pessoas



Conheças as suítes

Suíte Grand Luxury

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Amenities L´Occitane en Provance

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Serviço de room service das 12h às 23h

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Kit beleza

Enxoval de cama 300 fios e de banho 100% algodão linha premi-
um

Aromatizador de ambiente

Balança

Banheira de hidromassagem com sais de banho

Cama King Size (1,76m) com pillow top de fibra siliconada

Recamier

Detector de incêndio

Iluminação com lustre e plafon de cristal

Maleiro

Rack/balcão

Sofá-cama

Roupão

Pantufa

Smart TV 50´ na sala

Smart TV 39´ na suíte

Sala com 32m²

Banheiro/Lavabo na sala

Menu de travesseiros com opções de pluma de ganso, viscoelástico 
e fibra siliconada

Bancada do banheiro com cuba dupla na suíte

Chaleira elétrica

Mesa com 6 cadeiras.

Cristaleira com taças e copos

Arca decorativa em madeira

Poltronas (2)

Acomodações com 59m²

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Acomodações para até quatro pessoas



Suíte 
Sofistic



Conheças as suítes

Suíte Sofistic

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Amenities L´Occitane en Provance

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Serviço de room service das 12h às 23h

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Kit beleza

Enxoval de cama 300 fios e de banho 100% algodão linha premi-
um

Aromatizador de ambiente

Balança

Banheira de hidromassagem com sais de banho

Cama King Size (1,76m) com pillow top de fibra siliconada

Detector de incêndio

Iluminação com lustre e plafon de cristal

Maleiro

Rack/balcão

Roupão

Pantufa

Smart TV 50´ na sala

Smart TV 39´ na suíte

Menu de travesseiros com opções de pluma de ganso, viscoelástico 
e fibra siliconada

Bancada do banheiro com cuba dupla na suíte

Chaleira elétrica

Mesa com 4 cadeiras.

Cristaleira com taças e copos

Poltronas (2)

Acomodações com 59m²

Duas suítes

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Acomodações para até quatro pessoas

Ducha Higienica



Conheças as suítes

Suíte Sofistic

Ar-Condicionado

Wi-Fi

Telefone com tarifador

Cofre Digital

Frigobar/Minibar

Escrivaninha com cadeira

Amenities L´Occitane en Provance

Banheiro com box em vidro temperado

Cortinas blackout

Mesa de cabeceira com abajur

Espelho de aumento dupla face

Cafeteira Nespresso

Xícaras de porcelanas filetadas à ouro

Paredes revestidas 100% com papel de parede

Quadros decorativos

Roupeiro com cabides

Secador de cabelo

Serviço de room service das 12h às 23h

Possibilidade de berço para criança de até 4 anos

Disponibilidade de kit praia, contendo carrinho, guarda-sol e 
cadeiras

Kit beleza

Enxoval de cama 300 fios e de banho 100% algodão linha premi-
um

Aromatizador de ambiente

Balança

Banheira de hidromassagem com sais de banho

Cama King Size (1,76m) com pillow top de fibra siliconada

Detector de incêndio

Iluminação com lustre e plafon de cristal

Maleiro

Rack/balcão

Roupão

Pantufa

Smart TV 50´ na sala

Smart TV 39´ na suíte

Menu de travesseiros com opções de pluma de ganso, viscoelástico 
e fibra siliconada

Bancada do banheiro com cuba dupla na suíte

Chaleira elétrica

Mesa com 4 cadeiras.

Cristaleira com taças e copos

Poltronas (2)

Acomodações com 59m²

Duas suítes

Transfer para praia (consultar dias e horários de disponibilidade)

Serviço de Babysitter na brinquedoteca (consultar dias e horários 
de disponibilidade)

Ventilação da acomodação por sistema automático de renovação 
de ar

Climatização

TV a cabo

Acomodações para até quatro pessoas

Ducha Higienica



O que você precisa saber 
para adquirir a sua fração do 
Sofistic Hotel Itapema ?
Tire todas as suas dúvidas e descubra porque o Sofistic 
Hotel Itapema é perfeito para você e sua família.

É pacote de férias?

O que é o modelo de Multipropriedade?

É a mesma coisa que Timeshare?

Não. Ao adquirir uma fração imobiliária do Sofistic Hotel Itapema, 
você garante a hospedagem por duas semanas todos os anos, pagando 
apenas pelo valor da fração + uma taxa de condomínio.

Multipropriedade Imobiliária é uma forma de adquirir um imóvel 
de férias de maneira compartilhada. Você compra uma fração e tem o 
direito de utilizá-la durante uma ou duas semanas por ano pelo resto 
da vida. A fração é um bem escriturado, herdável e que fica disponível 
para uso exclusivo durante o seu período.

Não. Timeshare e Multipropriedade são modelos diferentes. No 
Timeshare, o cliente adquire uma quantidade de pontos para trocar 
por hospedagens, já na Multipropriedade você adquire uma fração 
imobiliária, que será sua para o resto da vida, e você terá o direito de 
uso exclusivo todos os anos durante o período adquirido.

O imóvel fica disponível apenas para uso da minha 
família?

O que eu posso fazer com a minha fração?

Por que é diferente de uma reserva de hotel?

As semanas são acumulativas?

Quais os custos para ter uma fração imobiliária no 
Sofistic Hotel Itapema?

Posso usar a minha semana imediatamente?

O imóvel é para aluguel de temporada?

Sim. Durante o período da sua fração imobiliária, o imóvel é de 
uso exclusivo seu. Não há a possibilidade de dividir seu período 
com outros proprietários.

No seu período de uso, você tem algumas opções:

• Pode se hospedar no Sofistic Hotel Itapema e usufruir de 
toda a comodidade e benefícios do hotel;

• Pode emprestar para alguém;
• Pode alugar no pool de locações do hotel (esta opção dá ao 

proprietário um valor rateado do aluguel pago);
• Pode vender sua fração, e assim lucrar com a possível 

valorização;

Caso aconteça algo com você, este bem ficará como herança aos 
seus beneficiários.No sistema de reserva de hotel, você paga pelo tempo que 

usa e precisa ficar de olho na data que deseja para checar se 
haverá disponibilidade e se o preço atende à sua demanda. Já 
na Multipropriedade, você tem direito a um período de uso do 
imóvel todos os anos. No ato da compra da fração, você fechará 
o período e, a partir disso, você poderá utilizar para sempre, 
pagando apenas pelo valor da fração + taxa de condomínio. A quantidade de semanas não é acumulativa. Mas caso não 

possa utilizar alguma de suas semanas, você pode alugar para 
outras pessoas no pool de locação do hotel. Sobre os créditos, 
cada semana pode ser convertida em uma quantidade de pontos 
intercambiáveis no sistema da RCI. Assim, você tem flexibilidade 
para conseguir até mais diárias, dependendo da classificação 
do hotel que você escolher, já que o Sofistic Hotel Itapema é 
classificado como alto padrão.

Ao adquirir sua fração imobiliária no Sofistic Hotel Itapema, 
seus custos são: Valor da fração (pago uma única vez) + taxa 
de condomínio (paga mensalmente). A taxa de condomínio é 
utilizada para manutenção e gestão do imóvel.

Sim. De acordo com a tabela definida na hora da compra, o 
benefício já estará disponível imediatamente, visto que, o imóvel 
está pronto e em operação. É só aproveitar.

Não. O Sofistic Hotel Itapema é uma multipropriedade, 
escriturado, herdável, e com vários donos que compartilham o 
mesmo imóvel. Cada fração adquirida equivale a 2 semanas de 
hospedagem no Sofistic Hotel Itapema.



Itapema ocupa uma posição estratégica no centro do litoral catarinense, seja para negócios 
ou para o lazer. Está localizada a poucos minutos do aeroporto internacional de Navegantes e 
de Florianópolis.

Para curtir, você encontra a diversão do parque Beto Carrero World (Penha), das exuber-
antes belezas naturais de Governador Celso Ramos e de um dos destinos religiosos mais 
procurados do Estado, o santuário de Santa Paulina (Nova Trento). Na região, também se 
configura um polo industrial e de negócios, com cidades como Blumenau, Brusque e Itajaí, 
além da capital – Florianópolis.
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Procure seu corretor e conheça mais esse 
produto da CNA Negócios.

ITAPEMA /SC


