GUIA DA CIDADE

SÃO FRANCISCO DO SUL
S A N TA C ATA R I N A

Bem-vindo
Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

IMPERDÍVEIS EM SÃO FRANCISCO DO SUL
Este Guia foi elaborado com dicas de lugares,
passeios e atrações sugeridas por francisquenses
apaixonados pela Cidade e, também, participantes
do Projeto Destinos Turísticos Inteligentes, uma
iniciativa do SEBRAE Santa Catarina em parceria
com ACISFS e com a Instância de Governança
Regional Caminhos dos Príncipes.

O G U I A E S TÁ D I V I D I D O E M
D UA S PA R T E S :
São Francisco do Sul por Região, que
apresenta as localidades da Cidade com
suas principais atrações.
Dicas de passeios em São Francisco do Sul,
com sugestões de lugares para visitar e
experiências para vivenciar no Município.

aprovee

Sao F
rancisco do Sul
divirta-se!

Devido a pandemia de COVID-19 os estabelecimentos
indicados no Guia podem sofrer alterações de
funcionamento e horários, por isso consulte
previamente a disponibilidade de atendimento.

SÃO FRANCISCO DO SUL
POR REGIÃO

SÃO FRANCISCO DO SUL
POR REGIÃO

Tour pela Cidade Histórica

Tour pelas Praias e o Continente

Tour pela Cidade Histórica
Museu Nacional do Mar
Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça
Museu Histórico de São Francisco do Sul
Mercado Público
Parque Ecológico Celso Amorim Salazar Pessoa
Morro do Pão de Açúcar
Museu de Arte Sacra

Tour pelas Praias e o Continente
Praia do Ervino
Praia Grande- Parque Estadaual Acaraí
Praia da Saudade- Prainha, Costão do Sambaqui
Praia da Enseada-Mirante do morro da Esperança
Praia do Molhe
Praia de Ubatuba
Praia de Itaguaçú
Praia do Forte – Forte Marechal Luz
Praia do Capri – Ponte estaiada e Ruínas do Leprósário
Balneário do Paulas
Distrito do Saí – Vila da Glória
Praia Bonita

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

TOUR PELA
CIDADE HISTÓRICA

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

Museu Nacional do Mar
Reúne mais de 80 barcos brasileiros e 200 miniaturas de
embarcações de diferentes períodos da história.
É uma viagem pela trajetória da navegação e uma
homenagem à tradição naval brasileira.
R. Manuel Lourenço de Andrade, 133 – Centro Histórico
museunacionaldomar.com.br

Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça
Reconhecida pela sua tradição e trajetória de fé, a Igreja Matriz
Nossa Senhora da Graça é um dos cartões postais e patrimônio
histórico de São Francisco do Sul.
A igreja, que é a mais antiga de Santa Catarina e a quinta do país
com seus aspectos arquitetônicos conservados, foi construída em
1665, no coração do Centro Histórico da cidade e também é
tombada pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
Na sua visita, além de conhecer a Igreja, aproveite para visitar o
Museu Diocesano de Arte Sacra Padre Antônio Nóbrega, que
abriga mais de 800 peças em seu rico acervo histórico.
Praça Getúlio Vargas, 130 – Centro.
Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

Museu Histórico de São Francisco do Sul

Parque Ecológico Celso Amorim Salazar Pessoa

O belo prédio do Século XIX, que já foi Cadeia Pública e
abrigou líderes revolucionários da Guerra do Contestado
possui acervo constituído de peças que contam a história da
cidade, ajudando a manter viva a cultura local.

Natureza preservada e três mirantes para contemplar a bela
paisagem de São Francisco do Sul – esses são alguns destaques do
Parque, que oferece também trilha de 500 metros para uma
caminhada acessível e agradável.

R. Cel. Carvalho, 1 – Centro

R. Fernandes Dias - Centro

Morro do Pão de Açúcar
Mercado Público
Inaugurado em 20 de janeiro de 1900 junto à paisagem da Baía
Babitonga, foi o principal centro de comercialização de produtos
agrícolas e artesanais de São Francisco do Sul. Hoje é sede de
mercearia, peixaria, loja de artesanatos e restaurante, onde em
dias especiais, acontecem apresentações folclóricas, como boi
de mão e a dança do vilão.
R. Babitonga, 62 - Centro Histórico
(47) 3444.5257
visitesaofranciscodosul.com.br

Também conhecido como Morro da Cruz, é o ponto mais alto
da cidade com 150m de altura, e cuja cruz foi instalada no
lugar em 1947. A trilha leva ao topo do morro de onde se
tem vista única da cidade, um convite para contemplar a
paisagem a qualquer hora do dia.
R. Ver. Sálvio Amado de Oliveira – Rocio Pequeno
Rod. BR 280 – Km 1

TOUR PELAS PRAIAS
E O CONTINENTE

Foto: Luciano Saraiva

Distrito do Saí – Vila da Glória
Praias, Cachoeiras, Trilhas e Gastronomia

Um almoço na Via Gastronômica, banho de mar ou de cachoeira,
passeios de barco e belas paisagens margeadas pela Baía Babitonga –
isso tudo é um pouco do que há para experimentar no Distrito do Saí,
que é a denominação da região continental da cidade.
Para chegar até a Vila, a forma mais indicada é via ferryboat. De
Joinville o embarque é no Praia do Vigorelli e a travessia dura cerca
de 10 minutos. Por São Francisco, embarque no Bairro de
Laranjeiras, a duração de trajeto é de 45 minutos. Aproveite para
apreciar a paisagem da Baía Babitonga que é um espetáculo à parte,
e fique atento: se tiver sorte poderá ver os botos cinza que nadam
nesta região.

Horário de Travessia
Ferry Boat - Vila da Glória/São Francisco do Sul
Saída Estaleiro

Saída Laranjeiras

07h
09h
11h
13h
15h
17h30min

08h
10h
12h
14h
16h
18h30min

(Vila da Glória)

(São Francisco do Sul)

Outra formas de chegar até a Vila é por barco, pelo embarcadouro
Carneiro de Loyola, conhecido como Trapiche do Centro Histórico.

Estrada da Laranjeiras, S/N - Laranjeiras
(47) 3473-1223

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

Praia Bonita
Com areias brancas, águas calmas e área de caminhadas é ideal
para o lazer em família. A paisagem com barcos e pescadores é
um convite pra quem aprecia a tranquilidade.

Balneário do Paulas
Com quatro principais praias que iniciam ao lado do Centro
Histórico, o Balneário tem como destaque, as atividades
motonáuticas, pesqueiras e comércio de frutos do mar.

Confira as principais praias do Paulas:
Praia dos Ingleses
Pequena e voltada para a Baía Babitonga, fica ao lado do
Porto de São Francisco do Sul é a praia mais próxima do
centro da cidade.

Praia da Figueira
Ideal para esportes náuticos e contemplação da paisagem.

Praia do Salão
De águas calmas e rasas é muito frequentada por banhistas.

Praia do Calixto
Nesta praia encontra-se a mais importante comunidade
pesqueira de São Francisco do Sul, de onde saem frutos do
mar servidos em diversos restaurantes da região.

Foto: Luciano Saraiva

Praia do Capri
Uma extensa praia de águas tranquilas da Baía Babitonga,
perfeita para banhos e esportes náuticos e rica em siris,
berbigões e outras espécies da fauna marítima local, que
garantem deliciosas iguarias à base de frutos do mar.

Passarela Estaiada e Ruínas do Leprosário
Um dos pontos turísticos do Balneário Capri é a Passarela
Estaiada que liga o balneário à praia, em região preservada com
trilha e manguezal. Vale a pena visitar as ruínas de um antigo
leprosário onde eram abandonados os marinheiros e cidadãos
que sofriam de hanseníase, parte de um passado que ainda
persiste na memória e na história de São Francisco do Sul.

Praia do Forte
Está localizada entre o Balneário de Capri e a Praia de Itaguaçu.
É uma praia de mar calmo, ambiente familiar, com costão e
natureza rica. Possui manguezal, restinga e uma faixa de areia
macia e quente, berço de caranguejos e siris que se escondem
dos visitantes. Ideal para quem deseja tranquilidade e interação
com o meio ambiente.
Outra experiência imperdível é curtir o pôr do sol refletindo em
suas águas calmas e bancos de areias, proporcionando imagens
inesquecíveis, aliada ao novo deck de madeira que facilitou o
acesso à praia e preserva o ambiente natural em meio aos
mangues.
Foto: Luciano Saraiva

Forte Marechal Luz

Praia de Itaguaçu

Fundado em 1909, o Forte compõe uma bela paisagem com suas
casas claras, o mar e o verde da natureza, criando um cenário
imperdível para quem o visita. Por dentro é possível fazer uma
trilha por estrada de terra que dá acesso ao Morro João Dias,
onde está uma bateria de artilharia de costa com 4 canhões que
possibilitavam a defesa da região.

Praia tranquila e propícia para banhos, perfeita para passeios
em família, prática da pesca de arremesso nos costões,
esportes na areia e em alguns dias também é possível surfar
em suas ondas.

Estrada Geral – Estrada do Forte

No final da praia, junto ao Morro João Dias, encontram-se as
areias monazíticas com grande poder terapêutico – um convite
para quem gosta de relaxar junto a natureza.

Praia de Ubatuba
Um lugar para contemplar a passagem dos navios cargueiros e de
passageiros que navegam próximo à praia rumo ao canal de
acesso a Baia Babitonga.
Ubatuba expressa a bela arquitetura que, junto à praia
surpreende com um amanhecer inigualável. Vale acordar cedinho
e curtir cada momento desse espetáculo da natureza.

Foto: Luciano Saraiva

Praia do Ervino
De fácil acesso pela BR 280, a Praia do Ervino é um ótimo lugar
para quem está em busca de sossego e que gosta de contemplar a
natureza longe da agitação das outras praias.
Possui cerca de 6 km de extensão, localizada entre a Praia Grande
e o Canal do Linguado, unindo espaços urbanos, áreas de
natureza selvagem e sambaquis.

Parque Estadual do Acaraí
Passear pelas trilhas e observar várias espécies de bromélias,
répteis, aves e até tamanduás - a visita ao Parque é uma
experiência de interação com a natureza que não pode ficar fora
do seu roteiro. E para aproveitar mais ainda o passeio a sugestão
é a contratação de um guia de ecoturismo. Consulte a Secretaria
Municipal de Turismo e escolha um dos profissionais indicados
para conduzir a visita.
Para mais informações acesse: ima.sc.gov.br

Ruínas do Casqueiro
O “Casqueiro” ainda preserva a história em seu antigo cemitério ou nas
ruínas da igreja de São Sebastião, cujo registro em uma pilastra data
1771. O nome foi dado pelos nativos, pelo motivo de ser um local de
onde retiravam conchas que, aliadas ao óleo de baleia, eram utilizadas
como matéria-prima para a construção de moradias.

Foto: Luciano Saraiva

Praia da Enseada

Praia do Molhe

Com águas calmas e perfeitas para banho, a praia da Enseada é
ideal para famílias com crianças. Localizada entre a Praia da
Saudade e Ubatuba, nela você vai encontrar um comércio ativo,
bares, vida noturna e estrutura para diversão náutica na alta
temporada.

Num dos extremos do Balneário de Enseada, a Praia do Molhe é
lugar para curtir o sossego e a paisagem neste pequeno paraíso
natural.

Na Praia também acontecem eventos esportivos, como beach
tênis, beach soccer, maratonas, travessias, pesca de arremesso e
futsal.

Para apreciar a bela vista da orla da Praia da Enseada suba até o
Morro da Esperança. O acesso ao topo é feito por uma escadaria
com 226 degraus, um pequeno desafio diante de toda a beleza da
paisagem.

Praia da Enseada / Morro da Esperança

Foto: Luciano Saraiva

Praia da Saudade – Prainha
Com seu formato de ferradura entre dois costões é
considerada umas das praias mais bonitas e frequentadas de
São Francisco do Sul. Oferece a melhor constância de ondas
do Norte Catarinense atraindo surfistas de todo o país.
É palco de eventos locais, estaduais e nacionais, e o lugar
perfeito para que o iniciante no esporte encontre profissionais
capacitados para suas primeiras ondas.
E para quem gosta de vida noturna, a Prainha tem os bares
mais badalados do verão.

Sambaqui
Na Praia da Saudade está localizado o maior sambaqui de São
Francisco do Sul, com composto de conchas, ferramentas,
ossos, entre outros destroços que comprovam a existência de
seres humanos na região há pelo menos 6000 anos.

Praia Grande
Rústica, tranquila e selvagem. Muito procurada por amantes
da natureza, surfistas e pescadores. Com 15 km de extensão,
as dunas de areias brancas e restinga compõem a paisagem da
Praia junto ao mar.

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul
Foto: Luciano Saraiva

D I CA S D E PA S S E I O S E E X P E R I Ê N C I A S
EM SÃO FRANCISCO DO SUL
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Passeios
de barco

Turismo
náutico

Gastronomia

Para curtir
a dois

Caminhos de
São Chico

Artesanato

Wedding
na ilha

Hotéis e
agências

Passeios de barco

Gastronomia

Wedding na Ilha

Passeios de Escunas
Passeios de Barcos – Praias
(Marujo Amigo Ramos e Condutores Náuticos)

Comida de Pescador
Rodízio de Frutos do Mar
Camarão Imperial
Pastel de Berbigão
Pirão com Linguiça da Barraca Vagabunda na FESTILHA
Restaurante Convés
Restaurante Portela
Restaurante do Capri Iate Clube
Restaurante Dom Veleiro
Restaurante Maruju's
Restaurante Raiz Sabores do Mar
A Italiana
Consulado

Pré-Wedding
Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça
Casar na Praia
Casar num Barco
Mini Wedding
Casamento Tradicional

Artesanato

Hotéis e Agências

Projeto TEAMAR

Villa Real Hotéis
Tony Camping
Cia do Turismo
Celebrar Turismo e Eventos
Carijó Turismo

Turismo Náutico
Clube náutico Cruzeiro do Sul – Baía Babitonga
Capri Iate Clube – Praia do Capri

Ecoturismo
Trekking no Morro Pão de Açucar
Trilha e banho de Cachoeira na Vila da Glória
Pedal na Ilha

Esportes Náuticos
Surf
Standup
Wakeboard
Canoagem
Caiaque

Para curtir a dois
Pôr do sol na Praia do Mota
Pôr do sol no Paulas
Pôr do sol no Morro do Pão de Açúcar
Pacote Romântico na Ilha

Caminhos de São Chico
Propriedade da Família Kinas
Propriedade Airatema – Meliponicultura
Propriedade Sítio Quatro Estações

Para outros estabelecimento turísticos,
acesse: visitesaofranciscodosul.com.br

PAS SE IOS
D E BA RCO

“Navegar é preciso...”
Fernando Pessoa

Foto: Luciano Saraiva

Passeio de Escuna - Baía Babitonga
Capitão Vô Preto e o Holandês Voador - São escunas
estilizadas de piratas, com passeios diários durante a alta
temporada levando turistas pela Baía Babitonga por um roteiro
com 14 ilhas, duração de 3 a 4 horas. A saída é do Trapiche do
Centro Histórico e o passeio tem opção de almoço na Vila da
Glória e parada para banho na Ilha da Flores.
Diariamente durante a temporada – das 11h30 às 15h30

Secretaria de Turismo - R. Babitonga, 62 - Centro Histórico
Fone dos Escuneiros: (47) 99189-5027 / 99249-1709
visitesaofranciscodosul.com.br

Passeios de Barcos – Praias
Diversões náuticas: banana boat, disco e passeio de barco
com capacidade para 100 pessoas, fazendo percurso com
saídas da praia da Enseada, Ubatuba e Itaguaçú, parada para
banho e mergulho na Ilha da Paz, arquipélago das Graças por
30 minutos, duração total de 2 horas.
Feriados e alta temporada diariamente a partir das 10 horas.

Secretaria de Turismo - Rua Babitonga, 62 - Centro Histórico
Fone Marujo Amigo: (47) 99967-0241
Condutores Náuticos: (47) 99921-5003 / 99964-9362 / 98854-5282
visitesaofranciscodosul.com.br

Foto: Luciano Saraiva

T U RI SM O
N ÁU TICO

“Pior que não terminar uma
viagem, é nunca partir.”Amyr Klink

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

Clube náutico Cruzeiro do Sul – Baía Babitonga

Capri Iate Clube – Praia do Capri

Localizado no centro histórico atendendo seus associados e
prestando apoio náutico aos navegadores que chegam à cidade.
Possui poitas para pernoite ou mensal, acesso pelo flutuante ao
centro histórico, abastecimento de água e banhos.

Possui um canal de acesso ao Iate Clube por água ou via estrada
geral. Ambiente seguro para atracar sua embarcação, oferece
serviços náuticos com recepção e hospedagem de embarcações.

Anexo ao clube está o restaurante e confeitaria Inês Zardo, servindo
almoço, sopas, cafés, salgados e tortas, atende de segunda a
sábado, horário: 11h às 14h e 15h às 17h30.

A praia do Capri é perfeita para quem aprecia deliciosas iguarias
a base de frutos do mar. Por isso não deixe de fora do seu
roteiro o Restaurante do Iate Clube, sob o comando da Chef
Geni Pinheiro.

E o Consulado Sushi Bar, com uma experiência gastronômica e
musical incomparável. Contato: (47) 3444-0600 (47) 99780-9780.

Baixa Temporada – de quinta à domingo.
Alta Temporada (dezembro até o Carnaval) – atende diariamente.
(47) 3444-7247
capriiateclube.com.br

(47) 3444-2493
/ClubeNauticoCruzeirodoSul

Há outras rampas e garagens náuticas privadas e rampas de
acesso público na Praia do Paulas e ponta da Praia Enseada.

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

ESPORTES NÁUTICOS

Stand up, Canoagem e Remo

A cidade possui uma das mais belas baias navegáveis do Brasil,
além de uma área costeira com arquipélagos e atrativos para a
prática do turismo náutico: sol, mar e ventos.
Possui praias de mar aberto e outras de águas calmas, propícias
para a prática de diversas modalidades esportivas.

São várias as opções para estas modalidades nas diversas praias ou
na Baía Babitonga em especial, onde pode-se contemplar o belo pôr
do sol. Outra opção são os rios com mata nativa e manguezal,
ambientes naturais com diversas espécies de aves marinhas.

Veleiros monotipos

Surfe
A Praia da Saudade, ou Prainha e a Praia Grande são as mais
procuradas pelos surfistas pela boa qualidade de suas ondas
durante todo ano, preferidas pelos competidores que treinam
e a galera que vai para curtir.
As praias de Ubatuba, Itaguaçú, do Molhe e do Forte também
tem seus dias de boas condições, basta o visitante estar
atento às condições do mar, vento e um pouco de disposição
para achar as boas ondas da Ilha.
Surfe Bem Escola de Surfe
Instrutor Anderson Mabel
(47) 98444-1345
@surfebem
/surfebem

Velejar em São Chico atrai muitas pessoas ao longo do ano, seja em
barcos pequenos ou veleiros de oceano, com o clima favorável,
aliado às belas paisagens entre as ilhas da Babitonga ou se
aventurando até o mar, será uma experiência inesquecível.
A Regata da Marinha, principal evento náutico local, atrai centenas
de competidores de várias classes, colorindo as águas da Baia
cercadas pelos prédios centenários.

Prainha Escola de Surfe
Aulas de Surfe e aluguel de Stand up
Instrutor Marcolino
(47) 99785-4117
/surfescola

Mergulho Livre
Mergulhar no Arquipélago das Graças, com suas 4 ilhas, é uma
experiência incrível pela riqueza e diversidade de espécies marinhas das
águas na região.

Foto: Luciano Saraiva

Pesca Embarcada
Em lanchas particulares ou de pescadores locais, é realizada
próximo aos costões, em lajes, no Arquipélago das Graças, nas Ilhas
dos Tamboretes ou em mar aberto.

Sky e Wake Board
Modalidades favoráveis para as águas tranquilas da Baía Bibitonga.

Veleiros monotipos, de oceano e barcos de
várias classes
Velejar nas águas que banham São Chico atrai muitas pessoas ao
longo do ano e tem destaque na Regata da Marinha, o principal
evento náutico anual do Município.
Contato para Passeios e Aulas particulares: (47) 99107-0285

Secretaria de Turismo - Rua Babitonga, 62 - Centro Histórico
(47) 3444-5257
visitesaofranciscodosul.com.br

Foto: Luciano Saraiva

“O mar não é um obstáculo,
é um caminho.” Amyr Klink

Aventure-se na Natureza!
Trekking no Morro Pão de Açúcar
Uma subida de pouco mais de 500 m, mas que alcança 162
metros de altitude – um desafio que, ao chegar no topo é
compensado pela bela paisagem de São Francisco e da Baía.
Tome fôlego e aproveite a paisagem!

Pedal na Ilha
Trilhas, morros, estradas rurais e lindas praias – São Chico é
destino de ciclistas e também de eventos de diferentes
modalidades pela sua diversidade e paisagem.
Se você gosta de pedalar aqui é o lugar ideal!
(47) 98430-9551 / 98420-9153
@mtbsaochico
/MTB-S

Trilha e Banho de Cachoeira na
Vila da Glória
Nem só de mar se banham os turistas que visitam São Chico!
O Distrito de Saí tem reservas naturais preservadas na área
continental do Município, e nesse paraíso, na Vila da Glória,
a principal cachoeira para visitação é a do Casarão, na
propriedade onde há uma construção antiga que data de
1901. Para chegar na queda d’água é necessário percorrer
uma trilha de 300 m, que finaliza na cachoeira de 18 metros
de altura e nas três piscinas naturais de águas cristalinas.
Cachoeira do Casarão
Funcionamento: diariamente, das 07h às 17h.
Acesso via Avenida Lindolfo Freitas Ledoux e Estrada do Saí.
Secretaria de Turismo - Rua Babitonga, 62 - Centro Histórico
(47) 3444-5257
visitesaofranciscodosul.com.br

GASTRONOMIA –
OS SABORES DA ILHA

“A vida é muito curta para
não comer e beber bem...”

Foto: Restaurante Convés

Comida de Pescador
As raízes simples da pesca e da maricultura fazem parte da
identidade gastronômica de São Chico. Ingredientes frescos e
o saber fazer culinário tradicional das famílias da região
oferecem uma experiência típica da Ilha para o paladar dos
visitantes e moradores.
Consulte informações e opções e experimente a simplicidade
autêntica da cozinha de peixes e frutos do mar de São
Francisco do Sul.

Rodízio de Frutos do Mar
São Francisco do Sul é um lugar rico em iguarias do mar – e
as várias opções trazidas diariamente por pescadores e
maricultores para a Cidade são servidas nos tradicionais
rodízios de frutos do mar.
É só escolher o restaurante e se deliciar com o que a Ilha
oferece.

Camarão Imperial
Um prato farto de dar água na boca – com peixes,
camarões-pistola e vários acompanhamentos. É mais uma
sugestão imperdível para quem visita São Francisco do Sul!
Você encontra o tradicional Camarão Imperial nos
restaurantes de frutos do mar da Ilha.
Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

Pastel de Berbigão
O berbigão é um molusco que faz sucesso no litoral de Santa
Catarina, e em São Francisco do Sul ele é um dos ícones da
gastronomia local no tradicional pastel de berbigão da Ilha.
Seja nas casas de pasteis ou nos cardápios dos restaurantes,
consulte as opções e deguste sem moderação!

Pirão com Linguiça da Barraca da
Vagabunda na FESTILHA
A Barraca da Vagabunda é um dos sucessos da Festilha – a
Festa tradicional de São Francisco do Sul que acontece todos
os anos em abril. O destaque gastronômico do Bloco de
Carnaval da Vagabunda é o pirão com linguiça – uma iguaria
que caiu no gosto dos moradores e visitantes. Impossível não
degustar, mas para isso é preciso visitar São Chico durante a
Festa. Coloque na sua agenda!

Festilha - Abril, 2021
Secretaria de Turismo - Rua Babitonga, 62 - Centro Histórico
(47) 3444-5257
visitesaofranciscodosul.com.br

Para mais opções de gastronomia consulte:
visitesaofranciscodosul.com.br
Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

Restaurante Convés
Inspirado na região praieira, a gastronomia do Convés apresenta
um passeio pelo litoral brasileiro, com grande destaque para os
pratos de frutos do mar como o clássico Camarão Imperial. Sem
dispensar outras delícias como massas e carnes, oferecem um
variado menu, além de eventos especiais como Noites de Queijos
e Vinhos, e Sopas. Conheça os sabores oferecidos pelo
Restaurante Convés e desfrute do visual panorâmico com vista
para o mar em ambiente climatizado.
Aberto ao público diariamente para almoço e jantar.
R. Francisco Machado de Souza, 1135 - Paulas (Anexo ao Hotel Vila Real)
(47) 3471-5800
/RestauranteConvess

Foto: Restaurante Convés

Consulado Sushi Bar
O Consulado Sushi Bar oferece uma experiência completa entre
música, gastronomia e entretenimento. São duas unidades, uma
no Centro Histórico anexo ao Clube Náutico Cruzeiro do Sul e
outra na Prainha, Rua Rio de Janeiro n°12.
Praça Bandeira, 58 - Centro Histórico
(47) 99780-9780
@consuladosushibar

Foto: Consulado Sushi Bar

Restaurante Portela
R. Babitonga, 84 - Centro histórico
(47) 3444-1579
@restauranteportela

Restaurante do Capri Iate Clube
Av. Brasil, 14 - Praia do Capri
(47) 3444-7247
@restaurantecaprisfs

Restaurante Dom Veleiro
R. Gustavo Vogelsanger, 82 - Ubatuba
(47) 99607-3305
@domveleirooficial

Foto: Restaurante Portela

Saborear um rodízio de frutos do mar em um
dos tradicionais restaurantes da família Zinho
Batista na Vila da Glória, agora também com
opção na praia da Enseada.
Curtir um dos bares, cafés ou sorveterias do
Centro Histórico para apreciar o vai e vem
das pessoas e o charme dos casarios antigos
(com sorte curtir o pôr do sol na Babitonga e
avistar golfinhos).

Restaurante Maruju's
Av. Atlântica, 1902 - Enseada
(47) 3449-5145
/MarujusRestaurante

Restaurante Raiz Sabores do Mar

Aproveitar um dos bares, lanchonetes ou
quiosques da orla das praias da Enseada ou da
Prainha para curtir o movimento acompanhado
de amigos, uma bebida gelada e petiscos à
base de frutos o mar.

R. Macapá, 41 - Prainha
(47) 3444-6234
@raizsaboresdomar

Restaurante A Italiana
Av. Atlântica, S/N - Ervino
(47) 99211-8284
/restauranteaitaliana

Foto: Restaurante Raiz Sabores do Mar

Projeto TEAMAR
O Projeto Teamar tem como propósito a formação profissional na
arte do tear manual. Localizada no coração do Centro Histórico de
São Francisco do Sul, o espaço compõe a fábrica, onde máquinas
estão instaladas e os alunos e tecelões trabalham, além da
estrutura de uma charmosa loja.
Loja aberta de segunda à sexta das 8 às 17h.
R. Dr. Luiz Gualberto, 57 - Centro Histórico
(47) 9687-7761
teamar.com.br

A R T ESA NATO

Inclua no seu roteiro o ar tesanato de
São Francisco do Sul, e encante-se
pelo trabalho de nossos artesãos.
Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

PARA CURTIR A DOIS

“O amor está no ar....”

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

Pôr do sol na Praia do Mota ou na Praia do Paulas
Um momento romântico e belíssimo para viver a dois –
o pôr do sol na Praia do Mota.
Curtam cada segundo da paisagem espetacular!

Sunset no Morro Pão de Açúcar
Difícil saber qual espetáculo é mais bonito – se o nascer ou o
pôr do sol, por isso aproveite os dois!
O entardecer no Morro do Pão de Açúcar é um capítulo à parte
em São Francisco do Sul, por isso inclua esta experiência no seu
roteiro e desfrute ao lado de quem mais ama.

Pacote Romântico na Ilha
Surpreenda seu amor com um momento especial no Hotel Villa
Real.
Lover Night
Uma suíte com vista para a praia cuidadosamente preparada
com taça de morangos, pétalas, cesta de frutas, chocolates,
velas, espumantes e buquê de flores. Tudo isso num pacote
especial para você e seu amor.

(47) 3472-5800
saofrancisco@villareal.com.br
hoteisvillareal.com.br
Foto: Pacote Romântico na Ilha

W E D DING
N A I LHA

“Não namore para casar.
Case para namorar para sempre...”
Foto: Alexandre Braga

Pré-Wedding
Belas paisagens não faltam em São Francisco do Sul para
que os noivos façam seu pré-wedding e também aproveitem
este tempo para um momento romântico a dois.
Desde o mar, as praias, a Cidade Histórica, a Baía e o verde
da natureza – tudo isso forma o cenário perfeito para um
ensaio fotográfico magnífico.
Secretaria de Turismo - R. Babitonga, 62 - Centro Histórico
(47) 3444-5257
visitesaofranciscodosul.com.br

Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça
A belíssima Igreja Matriz, Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, é um lugar único para celebração de casamentos.
Sua arquitetura e todos os detalhes emolduram com
perfeição esse momento inesquecível para os casais.
Agende uma visita e consulte as datas disponíveis.
Praça Getúlio Vargas, 130 – Centro

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

Casar na Praia
Envelopement Wedding
Que tal viajar com seu amor e casar num lugar lindo e
especial, numa cerimônia feita apenas para os dois?
O Hotel Villa Real oferece lugares belíssimos para esse
momento especial!
O pacote inclui o local para cerimônia, hospedagem de
núpcias e jantar romântico.
(47) 3472-5800
saofrancisco@villareal.com.br
hoteisvillareal.com.br

Casar num Barco
Diferente, romântico e até mesmo um pouco inusitado.
Casar num barco é uma experiência incrível que poderá ser vivida
tendo a paisagem maravilhosa da Baía Babitonga como cenário.
Conheça as opções de pacotes especiais para este evento no
tradicional Barco Príncipe.
barcoprincipe.com.br

Mini Wedding
Uma cerimônia intimista e elegante, para poucos convidados.
O Hotel Villa Real oferece serviço especial de gastronomia e
espaços muito agradáveis para tornar seu casamento ainda
mais inesquecível.
Conheça os ambientes interno e externo e consulte as opções
de pacotes.
(47) 3472-5800
saofrancisco@villareal.com.br
hoteisvillareal.com.br

Casamento Tradicional
São Francisco do Sul tem boas estruturas para celebrar
casamentos – desde belos espaços, até outros serviços. Um
bom exemplo é o Hotel Villa Real, com opções para realização
das bodas em área externa ou interna, salões com capacidade
até 300 pessoas e excelente serviço de alimentação para
encantar os noivos e seus convidados.
Secretaria de Turismo - R. Babitonga, 62 - Centro Histórico
(47) 3444-5257
visitesaofranciscodosul.com.br
hoteisvillareal.com.br

CAM I NHOS D E
SÃO CHICO

Vivenciar as raízes rurais
de São Chico
Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

“Chic é ser simples.”
Propriedade Airetama - Meliponicultura
Conhecer a criação de abelhas sem ferrão de várias espécies,
degustar o mel e a própolis em local agradável e estruturado
para visitação.
Rod. SC Duque de Caxias 7342 - Bairro Iperoba
(47) 98890-9337

Propriedade Sítio Quatro Estações
Belíssimo local onde você poderá percorrer trilhas em meio à
mata nativa, a pé ou de charrete, degustar de queijos coloniais,
ver o trato com os animais e conhecer a técnica do Tear manual,
uma tradição na produção de tapetes, cortinas e roupas.
A tecelagem é capaz de produzir verdadeiras obras de arte,
certamente, infinitas possibilidades com cores, texturas e
padrões extraordinários, com diversas utilidades e aplicações.
Estrada Geral da Tapera
(47) 3444-5257 / 99940-1239
visitesaofranciscodosul.com.br

Propriedade da Família Kinas
Uma experiência imperdível para quem curte natureza e
ruralidade. A simplicidade e a sabedoria da Família Kinas
encantam os visitantes que conhecem seus saberes, fazeres
e cultura de produção em harmonia com o meio ambiente.
No passeio você conhecerá a criação de peixes e de outros
animais, além de vivenciar atividades que fazem parte da
rotina da propriedade. Agende sua visita e aproveite cada
momento neste pequeno paraíso!
Secretaria de Turismo - Rua Babitonga, 62 - Centro Histórico
(47) 3444-5257 / 99614-7424
visitesaofranciscodosul.com.br

Foto: Prefeitura de São Francisco do Sul

H OT É IS E
AG Ê N C IAS

Foto: Hotel Villa Real SFS

ONDE SE HOSPEDAR

Q U E M L E VA

Passeios e Pacotes Turísticos:

Villa Real Hotéis

Cia do Turismo

R. Francisco Machado de Souza, 1135 - Paulas
(47) 3471-5800
hoteisvillareal.com.br

R. XV de Novembro, 4315 - Centro Comercial Expoville Glória
(47) 3422-0040
ciadoturismojoinville.com.br

Tony Camping
R. Campos Novos, 375 - Praia de Ubatuba
(47) 3442-3288
tonycamping.com.br

Celebrar Turismo e Eventos
R. das Cegonhas, 688 - Iririú
(47) 3207-1340
celebrarturismo.com.br

Carijó Turismo
(47) 99289-4650
carijoturismo.com.br

Foto: Borgonovo Cantina
Foto: Hotel Villa Real SFS

Foto: Luciano Saraiva

