
 

Caminho da Gurita  
Floripa SC 

 
 

O antigo Caminho da Gurita localiza-se no Parque Municipal Lagoa do Peri, no sul da Ilha                
de Santa Catarina. Entre a Praia da Armação, Sertão do Ribeirão e Ribeirão da ilha. 

A trilha inicia dentro do Parque onde já é possível contemplar a maior lagoa de água potável                 
superficial da ilha. 

Uma travessia espetacular da Lagoa do Peri até o Ribeirão da Ilha com direito a banho de 
cachoeira e piscinas naturais. 

 

Data: 01/11/2020 
 
Informações:  
 
Nível de dificuldade: Fácil a moderado  
Distância: 9 km  
Duração da Atividade: em torno de 5 a 7 horas de atividade com paradas estratégicas               
para descanso e banho de cachoeira. 
Principais Atrativos: Floresta Ombrófila Densa, vegetação de Restinga, córregos,         
fauna e flora, ruínas, história dos antigos engenhos, cachoeira da Gurita. 
 
 
 
 

Valor por pessoa: 110,00 reais  
 
Formas de Pagamento: 

- Cartão de Crédito e Débito 
- Transferencia e Deposito 
- Dinheiro ou Boleto 

 
 

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

 
 



 

 
O que está INCLUSO: 
 
🚐Transporte com seguro saída de Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema  
(OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA NO TRANSPORTE) 
👣Trilha Caminho da Gurita 
👤Condutor ambiental  
👤 ⚜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. 
 
 
 
Roteiro: 
 
5:00 a.m Itajaí - Ponto de Encontro: Sede da Rota de Trilhas (Rua: Juvenal Garcia 364) 
5:15 a.m Balneário Camboriú Ponto de Encontro: Pizza . com 
5:45 a.m Itapema (a combinar) 
 
7:00 a.m Previsão de Chegado em Florianópolis - Parada para um café (Não incluso) 
 
8:00 a.m - Início da Trilha  
 
16:00 p.m - Previsão de Término da Trilhas  
16:15 p.m - Parada para um lanche (Não incluso) 
 
17:00 p.m Retorno (Previsão) 
 
19:00 p.m Previsão de chegada em Itajaí  
 
 
 
 



 

Equipamento Individual 
 

🎒 Mochila  
🥾Bota de Trilha 
🔦 Lanterna (Pilha ou bateria reserva) Obrigatório 
👕Roupa confortável (evitar regatas) 
🥾Calçado confortável de preferência botas para 
trilhas (caso não tiver, tênis confortável) 
- Roupa para banho (opcional) 
-Toalha 
🍏Frutas para lanche 
🍔 Sanduíches 
💦Mínimo de 1,5 litros de água. 
🧢Boné 
- Bastões de caminhada 

- 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 


