
 
 

 

Brasilidade: Ponta dos Ganchos Exclusive Resort 
Programação de verão 

4 dias, 3 noites 
Governador Celso Ramos – Santa Catarina, Brasil 

 

 
 
Referência em hotelaria de luxo no Brasil, 
excelência em serviços e sofisticação nos detalhes. 
Com uma localização privilegiada, a uma curta 
distância de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos 
Aires. Confira o pacote gourmet exclusivo da Just 
Tur! 
 
A partir de 
 
R$ 4.109,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Localizado em uma península particular na cidade 
de Governador Celso Ramos, a 50 km de 
Florianópolis, o Ponta dos Ganchos Exclusive 
Resort é rodeado por uma vila de pescadores e 

está imerso a uma natureza exuberante. Um 
cenário desenhado de forma especial. Uma 
península de recortes que formam enseadas onde 
a natureza agiu caprichosamente, com um clima 
de romance proporcionado pela mais autêntica 
tranquilidade e privacidade. 
 
Destaques:  
•  Programação de verão a partir do dia 01 de 
novembro - Grill de Frutos do Mar, Sunset Hour, 
Meditação & Yoga *; 
• Café da manhã com menu degustação servido 
em 10 tempos; 
• Chá da tarde; 
• Localização em uma península particular e 
imerso a uma natureza exuberante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ROTEIRO 
 



 
 

1° dia - Ponta dos Ganchos Exclusive Resort 

Chegada ao hotel por conta própria ao hotel e check-in. 

O hotel: 

Localizado em uma península particular na cidade de Governador Celso Ramos, a 50 km de Florianópolis, 
o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort é rodeado por uma vila de pescadores e está imerso a uma natureza 
exuberante. Um cenário desenhado de forma especial. Uma península de recortes que formam enseadas 
onde a natureza agiu caprichosamente, com um clima de romance proporcionado pela mais autêntica 
tranquilidade e privacidade. 

Com uma localização privilegiada, o resort fica a uma curta distância de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos 
Aires. O verde das montanhas parece se unir às águas claras do mar da Costa Esmeralda, ao norte de Santa 
Catarina. Três pequenas ilhas e uma baía de areia branca tornam o cenário ainda mais encantador. 
 
Uma das principais características do Ponta dos Ganchos é a exclusividade. Em uma área de 80 mil m² 
estão localizados apenas 25 bangalôs, divididos em seis categorias, entre 80 m² e 310 m². Todos eles 
recebem até duas pessoas e proporcionam uma deslumbrante vista para o mar da Costa Esmeralda. Todos 
em sua maioria com piscinas climatizadas e sauna seca. Em algumas categorias, os bangalôs ainda 
oferecem hidromassagem, além de outras facilidades. 

O resort também apresenta uma gastronomia reconhecida por ter como base a culinária clássica aliada a 
técnicas contemporâneas e a busca pela valorização da culinária regional brasileira, conduzida pelo Chef 
José Nero. 

O Ponta dos Ganchos Spa by Sisley, um verdadeiro oásis em meio à natureza, oferece um menu de 
tratamentos corporais e faciais oficiais da marca Sisley, em três tendas com a linda vista do mar da Costa 
Esmeralda. 
 
Além da estrutura de todo o resort, ainda no menu de serviços o resort oferece experiências adicionais 
que vão marcar ainda mais a sua estadia conosco. 

2° dia - Ponta dos Ganchos Exclusive Resort 

Café da manhã no hotel, um menu degustação e sem hora para ser servido. Durante toda a manhã, o café 
da manhã nas Bateiras está disponível ao hóspede, sem que ele tenha a preocupação de se adequar a um 
horário pré-definido. Pelo contrário, o objetivo é que realmente se desconecte e aprecie a refeição 
calmamente ao acordar, a hora que acordar! A escolha do cliente, o café da manhã poderá ser servido no 
próprio bangalô. Um café leve e saudável, com shots, sucos naturais frescos, iogurtes, pães produzidos no 
hotel e mini sanduíches diversos. 

3° dia - Ponta dos Ganchos Exclusive Resort 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

O hotel oferece diversas atividades (consultar valores) 

Canoa e Stand up Paddle 



 
 

Canoa 

Para os hóspedes que querem viver uma experiência diferente dentro do Resort, e em contato com a 
natureza, nada melhor do que um passeio de canoa para desvendar os segredos da Costa Esmeralda que 
não têm acesso por terra. Aos interessados, pedimos que solicitem à nossa equipe os equipamentos para 
um revigorante passeio pelas águas cristalinas. 

Stand-up Paddle 

Os mais aventureiros podem explorar a Costa com o SUP (Stand Up Paddle), um exercício completo e 
relaxante, que coloca corpo e alma em movimento. Contemple o mar e exercite-se por toda a extensão da 
praia desligando-se da correria e agitação da vida moderna. O equipamento é disponibilizado aos 
hóspedes, que também podem solicitar um instrutor para a prática durante sua estadia, e ainda incluir em 
sua lista de treinos para manter a forma. 

Snorkeling 

Com o objetivo de recreação, relaxamento e lazer, o Snorkeling é conhecido como uma prática esportiva 
de mergulho em águas rasas.  O Ponta dos Ganchos deixa a disposição de seus hóspedes todo o 
equipamento necessário para a atividade, como máscara, nadadeiras e o snorkel. Mergulhe com os mais 
variados tipos de peixes e contemple a transparência do mar que encobre a rica fauna e flora da Costa 
Esmeralda. 

Trilhas 

Paraíso de pescadores e surfistas, a Praia de Fora é um verdadeiro recanto em meio à Baía dos Ganchos. 
Com sua natureza selvagem intacta, seu acesso é relativamente fácil mesmo para quem não pratica 
trekking. O acesso é pela Praia de Ganchos de Fora, seguindo por uma pequena trilha em meio à Mata 
Atlântica. A Praia de Fora conta com 100 metros de areia branquíssima e água cristalina. 

E também atividades com custos adicionais, e experiências diferenciadas! 

Mergulho 

O mergulho é feito na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, conhecido como o melhor lugar para a 
prática do mergulho do sul do país. Por lá é possível avistar tartarugas, diversos cardumes, e peixes de 
médio e grande porte como Garoupa e Raias. 

Para começar, um Instrutor lhe dará treinamento básico – teórico e prático – para um mergulho de 40 
minutos em profundidade não superior a 12 metros, acompanhando-o durante todo o percurso com 
atenção exclusiva para que você desfrute de toda a emoção e maravilhas do fundo do mar. 

Passeio de Lancha 

Durante toda a estada no Ponta dos Ganchos o hóspede poderá agendar um passeio particular de lancha 
pelos arredores da propriedade. O roteiro, feito com exclusividade para um casal, poderá incluir uma breve 
visita a Florianópolis, Baía dos Golfinhos e Forte de Anhatomirim. A quem interessar, poderá ser 
combinado com a prática do mergulho na Reserva Biológica do Arvoredo. 

Passeio em Barco Pescador  



 
 

Um serviço especial que poderá ser adquirido pelo hóspede com exclusividade. Uma experiência sensorial 
que lhe permitirá aguçar os cinco sentidos: o embalo de um original barco de pescador que navega pelas 
límpidas águas da região. No interior, uma degustação de ostras é servida e harmonizada com espumante. 

Jantar na Ilha 

Surpreenda seu parceiro tendo a natureza como cenário. A lua, o mar e as estrelas são alguns dos 
elementos que tornarão a noite única. Na pequena ilha em frente ao Resort, um intimista e delicioso jantar 
é inteiramente preparado para um casal, exclusivamente, a cada noite. 

4° dia - Ponta dos Ganchos Exclusive Resort 

Café da manhã no hotel. O hotel oferece café da manhã continental no bangalô sem custo adicional! 
Aproveite para aproveitar um pouco mais da sua estada! 

Check-out às 12h. 

 

  INCLUI 
 

• 03 noites de hospedagem no Ponta dos Ganchos com café da manhã com menu degustação 
servido em 10 tempos e chá da tarde; 

• Programação de verão a partir do dia 01 de novembro - Grill de Frutos do Mar, Sunset Hour, 
Meditação & Yoga (consultar os dias da programação); 

• Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade.  

NÃO INCLUI 

• Traslados; 
• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
• Passeios opcionais; 
• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 
• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 
• Aéreos não mencionados como inclusos; 
• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 
• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Luxo  



 
 

Duplo* 

BRL 4.109,00 

*Preços por pessoa 

  

Governador Celso Ramos - Ponta dos Ganchos Exclusive Resort (Anhatomirim)  

  
 

  Luxo  

Duplo* 

BRL 5.614,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Governador Celso Ramos - Ponta dos Ganchos Exclusive Resort (Arvoredo)  
 
*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio.  
 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 26/12/2020 - exceto feriados; 
Check-in: 14h 
Check-out:12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
. Até 30 dias antes da data de entrada: multa de 5% do valor integral da reserva; 
. Até 15 dias antes da data de entrada: multa de 50% do valor integral da reserva; 
. Menos de 15 dias da data de entrada: multa de 100% do valor integral da reserva; 
. Para entradas tardias ou saídas antecipadas será cobrado 50% das diárias não utilizadas, uma 
vez que a estada mínima tenha sido cumprida; 
. Estas multas não incluem a taxa de serviço da operadora que pode chegar até 20%; 
 
Notas importantes:  
Deverão ser acrescidos 3,0% de taxa de ISS sobre as diárias;  
 
Traslado de chegada e saída desde Florianópolis R$ 850,00 o carro para até 02 adultos. Trechos 
Aeroporto / Hotel / Aeroporto. 

 



 
 
 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 
 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 5 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões  

 
  INFORMAÇÕES 
 

Melhor época: 

Por estar localizado em uma zona subtropical o resort tem as quatro estações do ano bem definidas, com 
uma temperatura média máxima de 28°C no verão (entre janeiro e abril) e 20°C no inverno (julho e agosto), 
sendo o verão a época mais úmida e o inverno mais seca.  

Como chegar: 

Localizado em uma península particular na cidade de Governador Celso Ramos, a 50 km de Florianópolis - 
apróx. 65 km – 1h do Aeroporto Internacional de Florianópolis - Hercílio Luz (FLN).  

Com uma localização privilegiada, o resort fica a uma curta distância de voo de São Paulo (55 min), Rio de 
Janeiro (1h 30 min) e Buenos Aires (2h). 

O que levar: 

É importante ficar atento às temperaturas que pretende visitar. Viajando durante a Primavera e Verão 
(entro os meses de outubro e abril), deve-se levar camisetas e blusas leves, bermudas e saias, vestidos 
soltos e calçados confortáveis. Para temperaturas mais baixas durante o inverno (entre julho e agosto) o 
ideal é levar roupas mais quentes. Lembre-se você está na praia. Leve roupas leves e confortáveis, separe 
algumas para jantares informais e casacos leves e roupas casuais para dia. 

 

 


