
Trilha das Aranhas
+

Pedra do Marimbondo
O Morro das Aranhas, que divide as praias do Santinho e do Moçambique em

Florianópolis, é considerado a 'esquina' da Ilha de Santa Catarina. A ponta é o extremo Norte da
Ilha, à direita, estão localizadas as praias do Leste, como Moçambique e Barra da Lagoa, e à
esquerda as praias do Norte, Santinho, Ingleses e Brava. Iniciamos nossa trilha no Canto das
Aranhas, na praia do Moçambique, em direção a Praia do Santinho e finalizando pelo Caminho
do Ingá. A trilha contorna o morro chegando na Praia do Santinho que nos oferece um museu ao
ar livre, sítios arqueológicos com inscrições rupestres e oficinas líticas que remetem o
caminhante à pré-história do lugar. Do alto do morro, observam-se as Ilhas das Aranhas,
Arvoredo e do Badejo, e tem-se ainda uma vista panorâmica das praias do norte e do leste,
além do Parque Estadual do Rio Vermelho. Os visitantes conseguem observar todos os
ecossistemas da ilha, como restinga, mata atlântica, dunas, córregos e a praia. Parte do trajeto
é feito em meio a Mata Atlântica, onde podem ser observadas espécies típicas de fauna e flora.
A segunda parte da trilha é feita em meio às dunas e logo seguimos em uma single Hiking até a
Praia do Moçambique, que pode render um mergulho.

Pontos a serem contemplados:

✅ Ilha das Aranhas
✅ Ilha do Badejo
✅ Ilha do Arvoredo
✅ Vista Panorâmica das praias norte e leste
✅ Inscrições Rupestres

Nível de Dificuldade: Moderado / Difícil
Km: 11,6 km
Tempo de Trilha: 6 horas aproximadamente
Tipo de Terreno: trilha em costão, em meio a Mata Atlântica e dunas
Elevação: 268 metros

Valor por Pessoa: 59,90 reais
Necessário efetuar o pagamento para confirmação de vaga.

Formas de Pagamento:
- Cartão de Crédito e Débito
- Transferência e Depósito
- Dinheiro ou Boleto



ATENÇÃO É PROIBIDO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS OU
QUALQUER TIPO DE DROGAS ANTES E DURANTE A TRILHA.

O que está INCLUSO:

👣Trilha das Aranhas + Pedra do Marimbondo
👤Condutor Rota de Trilhas
🔒Seguro de atividade de aventura
⛑Kit Primeiros Socorros

O que NÃO está Incluso:

🚐Transporte
🍽Refeições
- Itens de Uso Pessoal
-Outros itens não citados como incluso.

Roteiro:

8:00 a.m - Ponto de Encontro
Rod. João Gualberto Soares, 7251 - Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis - SC, 88058-300
8:30 a.m - Início da Trilha
15:00 p.m - Previsão de Término da Trilha
15:30 p.m - Parada para lanche (não incluso)
16:30 p.m - Retorno (previsão)
19:00 p.m - Previsão de Chegada



Equipamento Individual

😷Máscara Obrigatório
- Álcool em gel Obrigatório
🔦 Lanterna Obrigatório
🎒 Mochila
🥾Calçado confortável de preferência botas para
trilhas (caso não tiver, tênis confortável)
👕Roupa confortável (evitar regatas)
- Roupa para banho (opcional)
-Toalha
🍏Frutas para lanche
🍔 Sanduíches
💦Mínimo de 2 litros de água.
🧢Boné
- Bastões de caminhada (opcional)

- Capa de chuva
- Protetor solar
- Repelente
🧦 Meia Reserva
🧻 Papel Higiênico
💊Medicamentos no qual você já está
acostumado a tomar. (Uso individual).

Para deixar no transporte

👕Roupa extra
- Chinelo

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelamento por iniciativa do Cliente

*Cancelamento até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total;
*Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total;
*Cancelamento entre 20 e 7 dias do início da viagem: 50% do valor total
*Cancelamento a menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução

Em caso de gripe, resfriados, febre, tosse ou qualquer outro sintoma relacionado ao
COVID-19 o cliente se responsabiliza em informar a empresa e poderá transferir a trilha

para outra pessoa até 1 dia antes da trilha ou devolução de 100% do valor (apresentando
atestado médico).

A vaga pode ser vendida  para outra pessoa até 01 dia antes da trilha

EM CASO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FAVORÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE O EVENTO SERÁ TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA.

Roteiro elaborado pela empresa:
ROTA DE TRILHAS

CNPJ: 17.585.210.0001-91
Dúvidas e Informações:
📲(47) 991746613


