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Este Menu de produtos turísticos oferece informações
detalhadas

sobre

as

opções

de

experiências

diferenciadas na Costa Verde & Mar, vivências com a
cultura e natureza local, que vem ampliar as
possibilidades de lazer e proporcionar mais interação
e atratividade nos roteiros de viagem.
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Costa Verde & Mar – Santa Catarina

EXPERIÊNCIAS COM A NATUREZA, COM A CULTURA E COM A GASTRONOMIA

Localizada litoral norte de Santa Catarina, a Costa Verde & Mar é composta pelos municípios
de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema,
Navegantes, Penha e Porto Belo.
Conhecer a Costa Verde & Mar é contemplar e desfrutar de um destino “multidestinos”,
onde a exuberância do encontro do sol com o mar se projeta em diversas atividades
relacionadas a natureza, cultura e gastronomia.
Com uma ótima estrutura hoteleira e de comércio e serviços, a região se destaca sobretudo
por suas paisagens, repletas de praias reconhecidas internacionalmente, morros, cachoeiras,
trilhas e inúmeros atrativos em ecoturismo, esportes e atividades marítimas.
Além disso, a região conta com diversas opções de entretenimento e um vasto leque de
atrações culturais, que incluem museus, festas religiosas, produtos típicos, eventos
artísticos e algumas das melhores casas noturnas do País. Conheça o Tour da Experiência da
Costa Verde & Mar, com grandes emoções para o seu roteiro de viagem!
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Barco Pirata – Aventura na Costa da Esmeralda

EXPERIÊNCIA COM A NATUREZA – ITAPEMA

A experiência começa no Pier Porto das Águias, onde é a saída dos passeios no Barco Pirata, que
seguirá para uma aventura na Costa Esmeralda, em um dos mais belos locais do litoral
catarinense. A recepção é por conta de uma tripulação experiente e caracterizada no melhor
estilo pirata – com atrações e muita diversão, sempre prezando pela segurança. Outra aventura
emocionante e que promete muita interação é a Caça ao Tesouro – que irá surpreender os
passageiros e tem premiação para os participantes.
Saídas conforme agendamento – Caça ao Tesouro em datas especiais e sob agendamento prévio.
Consulte saídas regulares de outros passeios.
Local: Pier Porto das Águias em Itapema.
PIER PORTO DAS ÁGUIAS – ITAPEMA/SC
(47) 996644233
escunaspiratas@hotmail.com / www.pierpirata.com.br
Rua: Cento e nove, 777 – Canto da Praia
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Ar Mar Ação – Uma experiência na Mata Atlântica

EXPERIÊNCIA COM A NATUREZA – PENHA

Caminhada em trilhas pela Mata Atlântica, nascentes e praias agrestes – com direito a banhos
de cachoeira e mar. Esta experiência ao ar livre proporciona um contato direto com a natureza e
uma vivência inesquecível com a cultura e a história de Santa Catarina. As atividades são
desenvolvidas buscando minimizar os impactos nas áreas naturais e nas populações tradicionais,
respeitando a legislação e a capacidade de suporte das localidades. O objetivo é fazer com que os
participantes tenham uma compreensão prática e lúdica dos efeitos da atividade no meio
ambiente, com muita descontração e diversão. Este passeio é uma vivência de autoconhecimento
de forma harmoniosa com a natureza. As trilhas são conduzidas por um guia local especializado
em ecoturismo e aventura, e com seguro individual.
Saídas regulares: sábados, domingos e feriados.
Agendamento pelo telefone.
Possibilidade de saídas todos os dias, exceto com chuva.
AR MAR AÇÃO ECOTURISMO – PENHA/SC
(47) 988099126 / (47) 33456699
naturaltrilhas@hotmail.com / naturaltriltrip.webnode.com
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Casa do Turista – Aqua Aventura em Bombinhas

EXPERIÊNCIA COM A NATUREZA – BOMBINHAS

Esta experiência convida a uma total imersão na natureza – Aqua Aventura na Praia da Sepultura,
em Bombinhas: um dos principais destinos de mergulho e snorkeling , por ser encontro de duas
correntes marinhas, quente e fria, enriquecendo a vida marinha e aumentando a diversidade de
espécies. É possível encontrar uma diversidade de peixes, tartarugas, cavalos marinhos e corais.
Águas calmas e cristalinas permitem observar a fauna e a flora marinha da região. Inclui traslado,
equipamento, guia credenciado e total segurança.
Duração: 2h. Saídas: setembro, outubro, novembro, março e abril – quartas e sábados às 10h da manhã.
Dezembro, janeiro e fevereiro – todos os dias, até 3 ou 4 saídas diárias (dependendo da demanda).
Também fazermos saídas por agendamento de grupos ou saídas especiais (sob consulta).
CASA DO TURISTA – BOMBINHAS/SC
(47) 33936000 / (47) 988472291
comercial@casadoturista.com.br / casadoturista.com.br
Av. Leopoldo Zarling, 2286 – Bombas
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Bombinhas Adventure 4×4 – Mirante Eco360 e Praia da Tainha

EXPERIÊNCIA COM A NATUREZA – BOMBINHAS

O Tour Bombinhas Adventure é uma experiência fantástica para quem aprecia ecoturismo. Um
roteiro pela região “Cauda da Baleia”, uma das áreas mais remotas, verdes e montanhosas da
península, com visuais únicos da baía de Zimbros, praias, costões rochosos e uma vista
panorâmica incrível de Mariscal. O percurso apresenta o Mirante Eco 360°, onde as paisagens
exuberantes estarão em todas as direções. No final da estrada, depois de um prazeroso tour 4×4,
os passageiros são agraciados com a praia da Tainha, entre morros, e com aproximadamente 200
metros de orla – um verdadeiro refúgio em meio a Floresta Atlântica!
Duração: 3h. Saídas: dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril – todos os dias às 10h e às 15h.
Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro – segundas, sextas e domingos às 10h.
CASA DO TURISTA – BOMBINHAS/SC
(47) 33936000 / (47) 988472291
comercial@casadoturista.com.br / casadoturista.com.br
Av. Leopoldo Zarling, 2286 - Bombas
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Sítio Flora Bioativas – Revitalizando a Vida

EXPERIÊNCIA COM NATUREZA E SAÚDE – PORTO BELO
O Sítio Flora Bioativas é um lugar mágico onde se respira saúde e se aprende sobre os benefícios da vida
ao ar livre e da produção orgânica e biodinâmica. O Sítio preparou duas experiências que prometem muito
conhecimento, bem-estar e lazer:
1. Almoço Orgânico – com os alimentos da estação produzidos no Sítio. O cardápio fica a cargo da Chef
Michele Alan, conhecedora de gastronomia saudável. Depois do almoço é realizada uma visita guiada
pela propriedade para conhecer a produção de PANC (plantas não convencionais comestíveis), assim
como o processo de produção e beneficiamento das plantas. Sob agendamento.
2. Visitas Guiadas – por um profissional de educação física, que desenvolve dinâmicas relacionadas ao
meio ambiente e estudo das plantas, bem como uma orientação quanto à produção e ao
beneficiamento das PANC, ministrado pela proprietária do Sítio e estudiosa do tema (a enfermeira
Noeli). A visita finaliza com um café colonial orgânico servido aos participantes.
Na visita ao Sítio será possível adquirir as plantas bioativas Ora Pro Nobis, Moringa Oleifera, Açafrão,
Zeduária, e Tupinambor em forma de farinha ou encapsuladas.
O almoço acontece no último domingo do mês - Sob agendamento pelo WhatsApp e Site.
Visitas guiadas para grupos, escolas e universidades, atendimento por agendamento, no máximo para 30 pessoas.
SÍTIO BIOATIVAS – PORTO BELO/SC
(48) 99999684
www.sitioflorabioativas.com.br / facebook.com/sitio.florabioativas
Rua Marcelino Caetano - Sertão do Valongo
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Agência Laelia – Uma Aventura Cultural por Bombinhas

PASSEIO ECOLÓGICO E CULTURAL DE BUGGY – BOMBINHAS

A experiência propõe uma vivência pela rica cultura de Bombinhas, através de um passeio de
buggy cheio de emoções. O tour promete uma interação com a natureza e com a cultura,
passando pelas principais praias e pontos turísticos da região, como a Igrejinha Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, o Engenho do Miminho (espaço que retrata o início da colonização de
Bombinhas) e as oficinas líticas, que demonstram a colonização dos homens dos sambaquis. O
passeio passa pelas praias de Bombas, Quatro Ilhas, Mariscal, Conceição, Morrinhos e Zimbros, e
será conduzido por guia especializado com total segurança.
Saídas regulares: todos os dias mediante agendamento. Até 7 pessoas por passeio.
Período de atendimento: todo o ano.
Duração: 02 horas com paradas nas praias para fotos.
AGÊNCIA LAELIA – BOMBINHAS/SC
(47) 996659067
agencialaelia@gmail.com / agencialaelia.com
Rua Tiriba, 159 – Bombas
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BC Walking Tour – Olhar Cultural em Balneário Camboriú

TOUR CULTURAL GUIADO A PÉ – BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Nesta experiência, o convite é para um olhar sobre a cultura e a história de Balneário Camboriú.
O tour guiado propõe um passeio a pé para conhecer, além das praias, também a cultura, a
história, pontos artísticos e os principais monumentos da cidade. Para quem gosta de caminhar,
trata-se de uma incrível oportunidade de conhecer de perto os pontos de visitação. A ideia é
despertar o imaginário dos participantes em uma viagem cultural, valorizando a história e os
costumes locais.
Saídas regulares: quartas, quintas e sextas e sábados.
Duração: Os Tours Centro e Barra tem duração de 2h cada, enquanto que o tour completo se realiza em 4h.
Nos demais dias somente mediante agendamento.
Atendimento também em Espanhol e Inglês.
BC WALKING TOUR – BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
(47) 999894930
bcwalkingtour@gmail.com / bcwalkingtour.com
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Espaço Bonequiando – Fazendo Arte

EXPERIÊNCIA COM A CULTURA – PORTO BELO

A experiência no Espaço Bonequiando oferece a oportunidade de exercitar a manualidade e a
criatividade em oficinas de arte. A cada semana são exploradas técnicas diferentes – onde os
participantes botam a “mão na massa” fazendo modelagem em argila, produção de bonecos e
fantoches, bordado, ilustração têxtil, entre outras. A ideia é oferecer uma tarde diferente, onde
você vai explorar sensações de fazer arte e ainda levar para casa uma peça exclusiva, produzida
por você mesmo. Tudo isso em um ambiente preparado especialmente com decoração e
elementos que remetem à cultura popular. Diversão e aprendizado garantidos!
Horários: todas as sextas-feiras, das 14h às 16h30.
Agendamento por e-mail ou telefone (mas acontecerá também por demanda no dia).
Público-alvo: crianças a partir dos 7 anos, jovens e adultos.
Consulte sobre os cronogramas mensais com atividades na Fanpage.
ESPAÇO BONEQUIANDO – PORTO BELO/SC
(47) 33699085
bonequiando@gmail.com / facebook.com/bonequiando
Rua Alda Tavares Matias, 288 – Centro
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Encantos da Barra – Loja e Café Cultural

EXPERIÊNCIA COM A CULTURA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ

A Encantos da Barra propõe um mergulho no artesanato regional, uma mostra representativa de
peças com escama de peixe, conchas, couro e cerâmica. Lá você poderá experimentar oficinas
rápidas de artesanato e fazer uma produção própria. Quem vai conduzir esta experiência será
uma artesã que faz parte do coletivo de mulheres da Loja Encantos da Barra. É a oportunidade
de aprender a fazer uma peça especial como souvenir ou para ofercer a alguém especial. Ainda
é possível adquirir o kit para montar a Boneca Bayomi, uma tradição da comunidade quilombola
de Balneário Camboriú: as mães escravas rasgavam de suas saias tiras e faziam as bonecas para
acalentar as suas crianças na vinda da África para o Brasil. E para completar esta vivência pelo
artesanato, após a atividade é possível participar do Café Cultural da Barra, um encontro típico
com delícias produzidas pela comunidade da Barra.
Café Cultural da Barra – ocorrerá uma vez por mês, com agendamento.
Kit Boneca Bayomi – estará disponível para venda na loja.
Loja aberta das 9h às 19h (dezembro a fevereiro) e das 14h às 18h (nos demais meses).
LOJA ENCANTOS DA BARRA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
(47) 99057770 / (47) 99210356
alibarreto@bol.com.br
Rua José Francisco Vitor, 40 – Barra
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Morena Bakana – Coleção Cápsula Bonequiando

EXPERIÊNCIA COM A MODA E ARTESANATO – ILHOTA

A inspiração da Morena Bakana Moda Praia para esta experiência foi o Espaço Bonequiando, de
Porto Belo, que se dedica a valorizar os aspectos relacionados à história, à cultura e às tradições
locais. A Coleção Cápsula Bonequiando traz este tema para as peças e estampas, que utilizam
elementos que remetem à cultura regional. Além disso, emprega o conceito “handmade”, através
de técnicas do artesanato local nas peças. Na loja principal MBK, o público poderá adquirir as
peças e acompanhar o processo criativo da coleção, interagindo em um espaço temático de
exposição dos produtos. Além desta coleção, é possível conhecer a extensa linha de produtos em
lingerie e praia que a marca oferece a cada estação.
Grupos sob agendamento.
Horário atendimento: das 8h às 18h semana / sábado das 8h às 16h
MORENA BAKANA MODA PRAIA – ILHOTA/SC
Fone: (47) 33437908 / 47 8410-1413
lojafilial@morenabakana.com.br
marketing@morenabakana.com.br / morenabakana.com.br
Rua 21 de Junho, 260 – Centro

14

Museu Oceanográfico Univali – Um Oceano de Experiências

EXPERIÊNCIA COM CULTURA E A NATUREZA – BALNEÁRIO PIÇARRAS

O maior Museu Oceanográfico da América das Américas oferece uma experiência inesquecível
pelos mistérios do oceano. Depois de passear pela orla, nada melhor que curtir momentos de
lazer, relaxamento e muito aprendizado. A experiência promete impressionar os visitantes com a
quantidade e a raridade das peças expostas. O acervo está entre os quatro principais de história
natural do Brasil, sendo que na temática oceanográfica é o maior da América Latina. A experiência
pela exposição é toda dividida em alas, e cada ala usa cores para evitar a sensação de cansaço que
a monocromia pode trazer. Ao longo do percurso o visitante pode contemplar vídeos que versam
sobre a conservação ambiental e também a vocalização das baleias e golfinhos. Dando
continuidade às experiências que irão deixar o visitante encantado, é possível agendar a visita ao
CEANTAR – Centro de Estudos Antárticos, onde o visitante terá acesso a documentos, fotos,
roupas e maquetes do continente gelado. Ao final das visitas, será possível adquirir souvenires do
MOVI, em lojinha exclusiva.
Horários: Todos os dias, das 14h às 18h. Grupos: solicitamos agendamento prévio, pois disponibilizamos um
mediador. Estes grupos contam com horário especial de atendimento, das 8h às 11h e das 14h às 17h.
Visitas ao CEANTAR, agendar pelo e-mail ou fone; não há custo adicional no ingresso para visitar este espaço.
MUSEU OCEANOGRÁFICO UNIVALI – BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC
(47) 32611287
educacao.movi@univali.br / univali.br/museuoceanografico
Av. Sambaqui, 318 - Santo Antônio
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Visco das Bombinhas – Estampando Sua História

EXPERIÊNCIA COM A CULTURA – BOMBINHAS

A Visco trabalha buscando salvaguardar a cultura e história de Bombinhas. Com base em pesquisa
e interpretação da cultura local, nasce uma marca preocupada com a preservação do que existe
de mais original e autêntico na região. Foi fundada com a proposta de fazer uma homenagem à
comunidade bombinense, suas tradições, fazeres e saberes, e ser um real contador da história
local através de estampas autênticas e exclusivas, aliadas com a utilização de malha orgânica na
sua produção. Para oferecer uma experiência inusitada, a Visco das Bombinhas lança um produto
customizável. A proposta é oferecer ao consumidor a oportunidade de exercitar sua criatividade,
estampando sua camiseta com o Kit Visco das Bombinhas Customizável. O produto é composto
por um kit com 1 camiseta, carimbos e instruções para impressão. A experiência começa na loja
online, que apresenta as histórias fundamentais da comunidade para o desenvolvimento das
coleções da Visco, e onde é possível conhecer os produtos e adquirir o Kit. É a oportunidade de se
divertir, aprendendo um novo ofício e depois carregar no peito a história que você mesmo
estampou.
Venda no E-Commerce. Quinzenalmente Bazar Itinerante em Bombinhas.
Consulte informações e agenda nas redes sociais.
VISCO DAS BOMBINHAS – BOMBINHAS/SC
Instagram @usevisco
usevisco@gmail.com / usevisco.com.br
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Ateliê Casa de Cerâmica – Imersão Cerâmica com Roger Bally

EXPERIÊNCIA COM ARTE – BOMBINHAS

Uma experiência única de imersão cerâmica com Roger Bally na Casa de Cerâmica! Botar as mãos
na massa nos conecta com a terra, com nosso poder criativo, com os elementos da natureza, com
o uso do fogo transformador da matéria. Modelados à mão ou torneados na roda, os objetos
tornam-se únicos e exclusivos. Os participantes serão introduzidos no universo cerâmico e na
história de vida do artista, e terão o seu momento de ceramista, quando serão conduzidos para
desenvolver uma peça (copo ou tigelinha) a partir de um pequeno bloco de barro, com a técnica
do belisco. O artista Roger Bally oferece a oportunidade da vivência da experimentação, onde o
participante irá manipular um material tão nobre e descobrir seus dons artísticos.
O encontro tem duração de 1h, inclui visita ao showroom de exposições e um brinde de lembrança.
Atendimento: de terça a domingo, das 14h às 16h.
Sob demanda e grupos, com agendamento prévio com mínimo de 24h de antecedência.
ATELIÊ CASA DE CERÂMICA – BOMBINHAS/SC
(47) 3393-3456
rogerceramica@hotmail.com / rogerbally.blogspot.com
Rua Pérola, 14 - Mariscal
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Vivenda das Palmeiras – Banho de Floresta com Café Colonial

EXPERIÊNCIA COM A NATUREZA E GASTRONOMIA – CAMBORIÚ

A experiência começa com um translado de 4X4 até a chegada na Vivenda das Palmeiras, mas é
opcional: quem quiser já pode iniciar a caminhada pela floresta e observar a natureza nos 400m
de subida íngreme e vista deslumbrante. O grupo é conduzido a fazer “um banho de floresta”,
percorrendo uma trilha para observar plantas e animais. A propriedade é um local encantador,
que possibilita uma vivência pela natureza e depois um mergulho na gastronomia. Será oferecido
um café colonial com muitas delícias típicas salgadas e doces. Os produtos servidos são orgânicos
e de produtores locais. A grande sensação desta vivência está no momento em que o participante
será convidado a fazer uma almofada de ervas, conhecendo o “poder das ervas”, e ainda levar
para casa a almofada, tornando esta experiência inesquecível.
Duração: 2h a 3h. Saídas regulares: sábados e domingos.
Dependendo da demanda poderá atender segundas e sextas.
Eventos por agendamento (grupos no mínimo de 15 pessoas e no máximo de 35).
VIVENDA DAS PALMEIRAS – CAMBORIÚ/SC
(47) 997693287
rosanemellosouza@hotmail.com
Rua Rio Graíra, 2002 - Rio Pequeno
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Villa Prando Vinícola – Enoturismo em Itajaí

EXPERIÊNCIA COM ENOTURISMO – ITAJAÍ

Villa Prando é uma vinícola localizada em Itajaí, que surpreende os apreciadores de vinho. O tour
no universo do vinho vem recheado de história e tradição. A experiência começa na chegada à
vinícola, com uma vista deslumbrante da região e um pôr-do-sol ímpar. Nas boas-vindas, os
participantes são convidados a conhecer a história da vinícola, os segredos dos seus vinhos e a
hisstória de empreendedorismo e amor ao vinho de seu proprietário. Não é apenas mais uma
vinícola: a Villa Prando é uma história de vida! São contadas todas as etapas de vinificação, desde
a colheita da uva até o vinho entrar na taça. O objetivo desta vivência é proporcionar o
conhecimento da cultura da elaboração de vinhos artesanais com conceito de vinho de autor.
Uma experiência com um vinho elaborado com técnica, arte e amor. Ao final é oferecida uma
degustação de vinho com tábua de frios.
Atendimento: de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Consulte Condições da degustação. Atendimento Individual e para grupos.
Agendamento, com no mínimo, 3 dias de antecedência.
VILLA PRANDO VINÍCOLA – ITAJAÍ/SC
(47) 33485710 / (47) 999460778
contato@villaprando.com.br / villaprando.com.br
Alameda Mata Atlântica, 1224- Itaipava

19

Chocolate Saramento’s – Sabores com Arte e Cultura

EXPERIÊNCIA COM A GASTRONOMIA – ITAPEMA

Sabores com arte e cultura é o que se vivência ao visitar a Saramento’s Chocolate. Há 20 anos
no mercado, em Itapema, a Saramento’s une a família em torno do chocolate de qualidade.
A produção artesanal dos chocolates tem o cuidado e a atenção da Chocolatier Fabiana
Saramento, que acompanha todo o processo da produção, desde seleção da amêndoa até a barra.
São duas linhas de chocolate: com cacau amazônico e cacau equatoriano. Sempre agregando ao
chocolate arte e cultura, valorizando a agricultura orgânica local, o artesanato e as arte locais.
Exemplo disso são as embalagens de uma linha, de uma artista plástica premiada em arte
açoriana. A visita, orientada por especialista, inclui degustação de chocolates. Uma experiência
sensorial e cultural no mundo do chocolate.
Atendimento: de segunda a sábado, horário comercial.
Dispensa agendamento.
SARAMENTO’S CHOCOLATE – ITAPEMA/SC
(48) 999753302
fabianasaramento@gmail.com / saramentos.com.br
Rua 406 - C, 187 – Morretes
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Risotteria Arancina – Cozinhando com a Chef

EXPERIÊNCIA COM A GASTRONOMIA – BALNEÁRIO PIÇARRAS

Experiência gastronômica única oferecida pela Risotteria Arancina. O participante vai cozinhar
seu próprio almoço acompanhado da Chef Vanessa Vagnotti, que encantou os jurados do maior
reality gastronômico do mundo! O ambiente é muito acolhedor, com decoração cuidadosa em
cada detalhe, localizado na beira da praia de Balnenário Piçarras, e embalado ao som do mar
(restaurante pé na areia). Ao chegarem na Risotteria Arancina, os participantes receberão seus
aventais e toucas para entrarem na cozinha e serem recebidos calorosamente pela Chef. A partir
deste momento, começa o mergulho na gastronomia. Cada um é convidado a preparar seu
próprio almoço, em interação com a Chef Vanessa, e com alegria participar deste encantador
momento de troca de saberes e sabores. Após o preparo, todos se sentarão à mesa e degustarão
seus dotes gastronômicos.
A experiência ocorrerá apenas no restaurante. Todo o material utilizado será fornecido.
Atendimento à partir de reservas: mínimo de 4 pessoas e máximo de 8 pessoas.
RISOTTERIA ARANCINA – BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC
(47) 999008999
risotteriaarancina@hotmail.com / facebook.com/vanessavagnottichef
Av. José Temistócles de Macedo, 106
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Restaurante North Beach – Praia com Sabor

EXPERIÊNCIA COM A GASTRONOMIA – BALNEÁRIO PIÇARRAS

A experiência no Restaurante North Beach é de frente para o mar em Balneário Piçarras.
Integrado com a natureza, o empreendimento apresenta uma gastronomia tipica da região
Costa Verde & Mar. Pratos preparados especialmente para a estação irão proporcionar sabores e
prazeres com um tempero muito especial e atendimento personalizado, encontrado somente
neste local – que, por curiosidade, tem o nome relacionado com a localização e com as
coordenadas geográficas da Rosa dos Ventos, representando a marca e remetendo à posição
correta do restaurante no GPS. Além de degustar as delícias regionais você poderá desfrutar de
um espaço ambientado com painéis do Museu Oceanográfico Univali trazendo à memória a
importância da preservação e cuidados com a natureza.
Atendimento: terça a sexta das 11horas às 14h30 – Sábados, Domingos e Feriados a partir das 11horas.
NORTH BEACH RESTAURANTE – BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC
(47) 3345 0806
eduardobolda@hotmail.com / facebook.com/northbeachrestaurante

Av. José Temistócles de Macedo, 1034
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Forneria Gustare – Um Pedaço da Itália em Itapema

EXPERIÊNCIA COM A GASTRONOMIA – ITAPEMA

Gustare Forneria, um pedaço da Itália em Itapema. Assim é a experiência que começa ao entrar
no restaurante, em ambiente de alto estilo, com fotos e decoração que retratam a Itália,
escolhidos pela Chef Rubia Mara Arcontes, que teve sua pizza premiada pela Ana Maria Braga,
em programa da Rede Globo. A experiência em conhecer e saborear cada prato ou pizza do
cardápio da Gustare proporciona uma viagem pela gastronomia italiana, onde cada tempero e
ingrediente preza pela qualidade e exclusividade. A pesquisa constante traz a cada visita uma
experiência nova, pois a chef promete sempre o melhor da região em culinária italiana,
implantando novas receitas, novos pratos, e buscando sempre surpreender os clientes com seus
sabores e história.
Atendimento: verão (todos os dias, das 18h30 às 23h30); inverno (terça a domingo, das 18h30 às 23h30).
FORNERIA GUSTARE – ITAPEMA/SC
(47) 33631799
contato@gustareforneria.com.br / www.gustarefoneria.com.br

Rua 288, 304 – Castelo Branco
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Cervejaria Itajahy – Experiência com Cervejas Artesanais

EXPERIÊNCIA EM TURISMO CERVEJEIRO – ITAJAÍ

A Cervejaria Itajahy nasceu perto do mar, e é com esse DNA que produz as melhores bebidas
premiadas em importantes festivais cervejeiros pelo mundo. A experiência oferecida é elaborada
para quem gosta de cerveja de qualidade, agradável ao paladar e com sabor inigualável. É possível
conhecer os tipos de cervejas produzidos e as suas indicações de harmonização. O roteiro, que
propõe um imersão na história e nos produtos da Cervejaria Itajahy, inclui a visitação à fabrica
com explicação do processo de fabricação, seguido de uma degustação das diversas cervejas e
visita ao varejo, onde podem ser adquiridos produtos exclusivos da marca. Quem fizer esta
experiência terá direito a um copo de vidro personalizado, que poderá encher com a cerveja que
mais gostou na degustação.
Atendimento: de quarta a sábado – 11h, 14h, 17h.
Agendamento de grupos pelo telefone.
CERVEJARIA ITAJAHY – ITAJAÍ/SC
(47) 33488484
contato@cervejariaitajahy.com.br / www.cervejariaitajahy.com.br
Rua Uruguai, 1314 – Fazenda
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