
FLORIANÓPOLIS
EM CASAL



Seja para comemorar uma data especial, lua de mel,
casamento ou simplesmente sair da rotina, Florianópolis é um
dos destinos mais bonitos para criar momentos especiais,
principalmente para os amantes de “sol e praia”. 

Florianópolis – SC ou Ilha da Magia encanta com sua
diversidade de atrativos naturais: Praias maravilhosas, trilhas e
mirantes com paisagens fantásticas que dão toda uma
atmosfera romântica. 

Neste E-book vocês vão encontrar dicas de lugares incríveis
para visitar a dois!

FLORIANÓPOLIS

WWW.FERIASVIVAS.ORG.BR FLORIANÓPOLIS PÁG. 02

Praia Daniela - Florianópolis 

Vocês sabiam que a cidade tem mais de
40% de área preservada de vegetação?
Floripa realmente é um destino mágico e
rodeado de natureza pura.

https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/


Para programar a viagem em casal perfeita para
Florianópolis, é sempre muito importante contratar uma
agência de viagens, que auxilie na escolha dos melhores
passeios/atividades, os hotéis mais bonitos da região e os
lugares mais lindos para que vocês aproveitem a viagem
de uma forma especial. 

Além disso tudo, uma agência que trabalha em parceria
com fornecedores que operam de acordo com as normas
segurança brasileira, é essencial para que a viagem ocorra
da melhor forma e que vocês possam aproveitar cada
momento de forma tranquila.

ANTES DA VIAGEM
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https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/


Barra da Lagoa - Florianópolis 

Para a segurança de vocês, é muito importante que o operador
de turismo siga a norma ISO ABNT NBR 21101 – Sistema de
Gestão da Segurança e a norma ABNT NBR 15285 – Condutores
– Competências de pessoal.  

Se vocês nunca ouviram falar sobre essas duas normas de
segurança no turismo, entre em contato com nossa parceira
UPack que irá auxiliar na sua escolha e passar as orientações
necessárias.

ANTES DA VIAGEM
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https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/


Elas garantem que a empresa invista em sua operação. A
viagem de vocês vai ser muito melhor escolhendo uma
equipe treinada com técnicas indispensáveis de
comunicação em grupo e preleção, liderança, tomada de
decisão, interpretação ambiental e planejamento. 

Florianópolis possui muitas áreas naturais, então é
necessário levar em conta empresas que valorizem e
respeitem fauna e flora local.

Além de possuir muitas trilhas que passam por áreas de
natureza abundante, é muito importante o
acompanhamento de guias e também estarem
preparados para fazer essa atividade. Conheçam algumas
dicas no artigo: "Caminhada Com Segurança".
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Florianópolis 

ANTES DA VIAGEM
Por que escolher uma agência que atenda a esses

requisitos legais?

FLORIANÓPOLIS

https://www.feriasvivas.org.br/trilhas/
https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/
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Protetor solar, chapéu ou boné e óculos de sol, são itens
essênciais, principalmente na hora de explorar as trilhas,
aproveitar o sol na praia e/ou passear pelas dunas. O sol em
“Floripa” costuma a chegar em temperaturas bem altas, então
para curtir em segurança não deixe esses itens fora da mala! 

E não esqueçam de levar também uma garrafinha de água, ela
é uma ótima companhia durante as atividades.
 

Florianópolis é conhecida por suas belas praias, trilhas e dunas
de areia. 

E apesar dessas atrações serem ‘’tranquilas” é necessário
atenção. Como na maioria dos destinos de sol e praia no Brasil,
as atividades e passeios são feitos ao ar livre, então é
importante que vocês arrumem as malas colocando tudo que é
necessário, mas afinal o que vocês não podem esquecer de
levar?

ANTES DA VIAGEM
O que vocês precisam saber antes de 

embarcar nessa aventura?

FLORIANÓPOLIS
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ANTES DA VIAGEM
O que vocês precisam saber antes de 

embarcar nessa aventura?

FLORIANÓPOLIS

Roupas leves e tênis fechado, se vocês forem explorar as
trilhas da região não deixem de levar esses dois itens, dessa
forma vocês aproveitam a caminhada, com mais
segurança, conforto e tranquilidade.

Ah! coloque também roupas de banho na mala pois em
Florianópolis é impossível não querer dar um mergulho nas
águas cristalinas das praias. 
 



Dependendo da região do Brasil em que vocêm moram, a
chegada em Florianópolis pode levar algumas horas de voo, por
isso recomendamos baixar filmes/ músicas que vocês gostem
para aproveitarem juntos durante o trajeto.

Outra atividade interessante é ler este E-book e deciderem
juntos, qual será a primeira atração que irão visitar!

A CHEGADA
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NO DESTINO

Ao chegar em “Floripa”, muitos turistas querem logo
conhecer tudo e nadar nas praias/trilhas da região, mas é
muito importante ficarem atentos as placas de sinalização,
pois algumas áreas podem contar com um mar mais
“bravo” e trilhas com níves de dificuldade mais alto.

É importante lembrar que
se algum lugar não
possuir sinalização, uma
boa saída é perguntar
para um salva-vidas,
como são as águas e
contratar um guia para as
aventuras nas trilhas.

FLORIANÓPOLIS

https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/


ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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Lagoa da Conceição

Um dos pontos mais animados de Florianópolis! Lá vocês vão
encontrar muitos restaurantes e bares, com uma gastronomia
bem variada e deliciosa. A vista da Lagoa da Conceição é
linda! Passar um tempo admirando a natureza na beira da
lagoa é um ótimo programa. 

O pôr do sol na Lagoa é incrível! Além de nadar nas águas
calmas e transparentes da lagoa, um dos passeios imperdíveis
de se fazer é ir o Mirante, que oferece uma vista privilegiada da
região.

Dica Férias Vivas: No local são oferecidos
passeios de pedalinho, stand up, caiaque e
outros, busque um fornecedor que ofereça
coletes salva vidas e instruções sobre as
atividades. 

FLORIANÓPOLIS



ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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Praia Joaquina 

Uma das praias mais conhecidas da região, a Joaquina é
perfeita, suas águas cristalinas não são muito agitadas e o o
entorno conta com uma boa infraestrutura, para que vocês
aproveitem bem o dia. 

A vista da praia é encantadora de um lado vocês tem um
paredão de pedras que complementam a paisagem e do outro
as famosas Dunas de areia branquinha, com uma vegetação
bem verdinha ao redor. 

As Dunas possuem formas bem bonitas, que fazem um cenário
bem diferente para fotos, aproveitem.

Dica Férias Vivas: Atenção as práticas de descida nas
dunas e com o paredão de areia. Procure contratar o
serviço com fornecedores que brifem a forma correta e
mais segura para fazer a atividade, e fornecem
equipamentos de segurança.

FLORIANÓPOLIS



ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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Praia Mole 

Essa praia é muito procurada pelos amantes de surfe e outros
esportes aquáticos. As ondas mais agitadas são ideais para as
práticas, então se vocês gostarem desse tipo de aventura, vale
visitar a Praia Mole

A praia conta com um mirante onde é possível admirar as
águas cristalinas e a imensidão da faixa de areia. 

O local também oferece uma boa infraestrutura com
restaurantes e bares, para aquela pausa que renova as
energias. 
                                                  

FLORIANÓPOLIS

https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/


ATRAÇÕES TURÍSTICAS

WWW.FERIASVIVAS.ORG.BR PÁG. 12

Santo Antônio De Lisboa

Esse bairro histórico é um dos mais antigos de Florianópolis. As
construções antigas dão um charme. O porto é um dos lugares
favoritos para se apreciar o por do sol na região, com
restaurantes a beira do mar. Um final de tarde nesse lugar é
uma experiência encantadora, romântica e mais tranquila. 

Próximo a Santo Antônio de Lisboa estão Sambaqui e Cacupé,
que formam a Rota Gastronômica do Sol Poente, com uma
variedade de restaurantes com menus de degustação. 

FLORIANÓPOLIS

Dicas Férias Vivas: A praia apesar de
belíssima é considerada imprópria
para banho - por ser um porto, então
apreciem somente a vista. 

https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/


ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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Ilha do Campeche 
Águas tranquilas e cristalinas são o cartão postal da Ilha,
considerada um paraíso caribenho em “Floripa”. Visitar esse
Patrimônio Arqueológico é um passeio imperdível e é
necessário fazer uma travessia de barco que parte de algumas
praias da região. 

Por ser um local preservado a Ilha é muito disputada e possui
um limite de visitantes por dia. Lá vocês vão encontrar trilhas
perfeitas para caminhadas ecológicas onde é possível  avistar
inscrições rupestres e paisagens únicas. Além disso nas águas
da ilha as atividades são diversas, uma das mais procuradas
são as trilhas subaquáticas!

FLORIANÓPOLIS

Dicas Férias Vivas: As trilhas e
atividades devem ser feitas
somente com o acompanhamento
de guias credenciados. 



Dicas Férias Vivas: Atenção ao nadar
e/ou mergulhar em algumas partes
da praia há pedras. Recomendamos
não fazer saltos na região. 

ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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Barra da Lagoa 

Mais um paraíso de belezas naturais, a Barra da Lagoa é um
lugar cheio de piscinas naturais, com águas calmas perfeitas
para praticar snorkel de um lado, e do outro um mar com
ondas mais fortes, ideal para atividades como surf. 

Passar o dia na Barra da Lagoa é uma ótima pedida, um
piquenique enquanto admiram paisagem da praia é um
programa bacana e mais relax para fazer no local. 

FLORIANÓPOLIS



ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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 Projeto Tamar 

Pertinho  da Barra da Lagoa fica o famoso Projeto Tamar - que
busca sensibilizar e conscientizar turistas e moradores locais
para a educação ambiental de forma didática e interativa. 

Então se vocês gostam de tartarugas e demais animais
marinhos, não deixem de dar uma passada para conhecer o
projeto e ter a oportunidade de aprender mais sobre as 5
espécies de tartarugas encontradas em nosso litoral e muito
mais!

FLORIANÓPOLIS

Mercado Público e Casa da Alfândega 
Não pense que o local  é um simples mercado, pois não é e
vocês vão se surpreender.O Mercado é bem animado, e vale
muito a pena conhecer, principalmente na hora do almoço para
curtir um momento descontraido e com uma diversidade de
comidas deliciosas. 

Ao lado do Mercado está a Casa da Alfândega que é o maior
mercado de artesanatos de Florianópolis, se vocês gostam de 
 comprar lembrancinhas de viagem o local é perfeito para
vocês!

https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/


ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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Jurerê Internacional 
Depois de uma manhã de muita diversão nada melhor que
parar em um bom restaurante para comer e repor as energias
para mais atividades. 

O bairro Jurerê Internacional é uma das areas mais luxuosas de
Floripa, e lá se encontram alguns dos melhores restaurantes 
da região. 

As noites em Jurerê também não deixam a desejar, se vocês
curtem uma noite mais animada vale a pena dar uma passada
por lá no final da tarde. 

Museu Victor Meirelles  
O museu foi criado em 1952 na própria casa de Victor Meirelles
- artista mundialmente conhecido pela sua arte, Sua obra mais
famosa é a “Primeira Missa no Brasil”, que foi exposta em 1861 no
Salão de Paris.                     
   
No museu casa, vocês vão poder embarcar na história de vida
do artista, por meio de suas coleções em um acervo
preservado e considerado patrimonio histórico. 

Para os amantes de arte e história o museu é parada
obrigatória. 

https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/


GOSTOU DO EBOOK?

Escolha viajar com a UPACK e ajude a financiar projetos de
profissionalização e gestão da segurança no turismo nacional. Todo
o lucro realizado com as vendas dos pacotes de viagem são
revertidos para os projetos de sensibilização e capacitação da
ASSOCIAÇÃO FÉRIAS VIVAS. 

A UPACK apoia a Associação Férias Vivas pois acredita que turismo
e segurança andam de mão dadas, para que os momentos de
lazer sejam aproveitados de modo seguro e com responsabilidade.

A Associação Férias Vivas criou um portfólio de ações voltadas
para a disseminação do turismo consciente. Confira nosso BLOG
dedicado ao tema, com dicas de prevenção e segurança, artigos
de gerenciamento de risco, análises sobre a legislação vigente,
assim como orientações jurídicas para as famílias vítimas de
acidentes.

Recentemente, lançamos o Aplicativo EU VIVI, uma ferramenta
colaborativa que melhora a experiência dos turistas nas viagens e
contribui para o aumento da segurança das atividades turísticas.

FÉRIAS VIVAS & UPACK

ENTRE EM CONTATO

Solicite orientações gratuitas pelo email:
contato@feriasvivas.org.br

Clique nos ícones para acessar nossas redes:

https://www.feriasvivas.org.br/aplicativoeuvivi/
https://www.facebook.com/feriasvivas
https://www.instagram.com/feriasvivas/
https://www.youtube.com/channel/UCeE6tePUZYhylq8PrbGPbvg
https://www.feriasvivas.org.br/
https://www.feriasvivas.org.br/blog-ferias-vivas/
https://www.feriasvivas.org.br/orientacao-juridica/
https://www.feriasvivas.org.br/home-2/

