
 

Trilha Volta Norte  
Ilha do Campeche  

 

Data: 28/02 (Domingo) 

 

Ilha do Campeche uma história de 5 mil anos atrás. A ilha fica em frente ao Pontal do                  
Campeche, sendo considerado o mais importante sítio arqueológico de Florianópolis. Um local            
místico, onde homens primitivos viveram há cerca de 5 mil anos, deixando como grande legado               
a maior concentração de inscrições rupestres de Santa Catarina. 

Situada a Sudoeste da Ilha de Santa Catarina, a Ilha do Campeche possui 800 metros de                
comprimento por 300 metros de largura. O ponto mais alto é o Morro do Norte, com 85 metros.                  
A Oeste fica a Praia da Enseada, abrigada dos ventos, onde os barcos podem ancorar. 

Tombada como Patrimônio Arqueológico e Paisagístico Natural em 19 de julho de 2000 pelo              
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A Ilha do Campeche é formada              
por costões e morros recobertos de Mata Atlântica. Pesquisadores conseguiram catalogar mais            
de 150 desenhos espalhados por toda a ilha – desenhos geométricos, com formas humanas e               
de animais – em 21 sítios arqueológicos que podem ser vistos durante as caminhadas pelas               
trilhas existentes no local. 

 

Trilha Volta Norte: 
 
Nível de dificuldade: Moderado a Difícil  
Extensão de Trilha ida e volta: 2,5 km 
Tempo de Trilha:  2 horas de caminhada aproximadamente 
Tipo de Terreno:  Maior parte da trilha em Costões  

 

Atrativos na ilha:  

- Quatis 
- Vista  Panorâmica 
- Praia 
- Mata atlântica 
- Passeio de barco 
- Inscrições rupestres. 



 

 

Valor por pessoa: 220,00 reais  
Necessário efetuar o pagamento para confirmação de vaga. 

 
Formas de Pagamento: 

- Cartão de Crédito e Débito 
- Transferencia, Deposito ou Pix: andreia_peixer@hotmail.com 
- Dinheiro ou Boleto 

 
O que está INCLUSO: 
 
🚐Transporte com seguro saída de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e São José. 
👣Trilha Volta Norte na Ilha do Campeche 
🚤 Barco ida e volta da ilha do Campeche 
👤1 Guia Credenciado da Ilha 
👤 ⚜1 Condutor Rota de Trilhas 
🔒Seguro de atividade de aventura  
⛑Kit Primeiros Socorros 
 

O que NÃO está Incluso: 
 

🍽Refeições 
- Itens de Uso Pessoal 

-Outros itens não citados como incluso. 
 
Equipamento Individual 

 
😷Máscara  Obrigatório 
- Álcool em gel  Obrigatório 
🎒 Mochila  
- Caneca 
🔦 Lanterna Obrigatório 
👕Roupa confortável  
🥾Calçado confortável de preferência botas para 
trilhas (caso não tiver, tênis confortável) 
💦Mínimo de 1,5 litro de água. 
🍏Frutas para lanche 
🍔 Sanduíches 
🧢Boné 
- Casaco corta Vento 

- Bastões de caminhada (Opcional) 
- Capa de chuva 
- Protetor solar 
- Repelente 
🧻 Papel Higiênico 
-Roupa de Banho 
- Chinelo 
💊Medicamentos no qual você já está 
acostumado a tomar. (Uso individual). 
 
Roupa extra - pode deixar no transporte 🚐 



 

 
Roteiro: 
 
6:00 a.m - Saída de Itajaí SC - Ponto de Encontro: Sede da Rota de Trilhas 
Rua: Juvenal Garcia 364 centro, Itajaí SC - 88302040 
6:15 a.m - Saída de Balneário Camboriú SC - Ponto de encontro: Pizza .com  
Av. do Estado Dalmo Vieira, 2263 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-075 
6:45 a.m - Saída de Itapema (A combinar) 
7:30 a.m - Parada para o café da manhã em Florianópolis (não incluso) 
9:00 a.m - Saída de Barco da Praia da Armação  
9:30 a.m - Chegada na Ilha do Campeche (Permanência de até 4 horas) 
10:30 a.m - Início da Trilha (duração de aproximadamente 2 horas) 
 
12:30 p.m - Fim da Trilha e descanso  
 
15:00 p.m - Retorno da Ilha do Campeche  
15:30 p.m - Chegada na praia da Armação 
16:00 p.m - Parada para um lanche 
19:00 p.m - Previsão de chegada a Itajaí 
 

🚨Atenção:  
 

EM CASO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS OU DE MARÉ NÃO FAVORÁVEIS A TRILHA SERÁ 
TRANSFERIDA PARA UMA NOVA DATA. 

CASO O GRUPO JÁ ESTEJA NA ILHA E NÃO SEJA POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA TRILHA 
NORTE A MESMA SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA TRILHA. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 
 

 
 

 
 
 
 


