
GUIA DE
ROTEIROS NÁUTICOS
Os melhores destinos para viagens marítimas



“Navegar é preciso, viver não é preciso.” Essa frase, atribuída a 
navegadores da Antiguidade, não poderia ser mais atual: a necessi-
dade de estar em contato com o mar e a sensação de liberdade que 
esse contato proporciona atinge milhares de pessoas, que buscam 
essa relação das mais variadas formas.

Mas a ligação com o mar não precisa ser apenas um momento de 
isolamento do que há em terra; o mar pode ser uma possibilidade de 
entrar em contato com outras culturas e conhecer novos destinos.

Por isso, a M1 Yachts fez uma seleção de destinos para se visitar de 
barco, e algumas dicas para você aproveitar o que há de melhor para 
se visitar em cada um desses locais.

Boa viagem!

GUIA DE ROTEIROS NÁUTICOS



FLORIANÓPOLIS, SC, BRASIL
 Florianópolis, ou Floripa, para os íntimos, é uma cidade que dispensa 
apresentações: um dos destinos mais bonitos do Brasil é também o terceiro 
maior IDH do país e o maior entre as capitais brasileiras, além de ter também 
o sexto maior PIB do país, alta expectativa de vida e baixos índices de anal-
fabetismo e mortalidade infantil.

 Não bastassem os bons números, a cidade ainda oferece 42 praias, lindas 
paisagens, gastronomia diversificada, festas para todos os gostos... Não por 
acaso, é conhecida como a Ilha da Magia. Então, que tal dar uma olhada nas 
dicas que selecionamos para curtir a capital catarinense?



FLORIANÓPOLIS, BRASIL

 Considerada uma das mais bonitas de Floripa, a Lagoinha do 
Leste pode ser acessada exclusivamente por meio de trilhas ou por 
translado de barco. O esforço, contudo, vale a pena: a praia possui 
uma areia branca e fofa, e quase sempre o clima é de sossego total.  

 Além do mar, que possui ondas fortes, há também um riacho que 
forma uma lagoa ideal para banho. É dessa lagoinha, aliás, que vem o 
nome da praia. Para chegar lá, uma das trilhas parte do Pântano do 
Sul, mas não há sinalização Essa trilha leva cerca de 1 hora. Já a 
trilha do Matadeiro leva aproximadamente 3 horas, seguindo pelo alto 
do morro. Já o acesso com os barqueiros só costuma funcionar no 
verão. Não há qualquer tipo de comércio, então é necessário levar o 
que for preciso.

LAGOINHA DO LESTE

Lagoinha do Leste 



Praia Mole

FLORIANÓPOLIS, BRASIL

 Um dos melhores destinos entre as praias do leste da Ilha da 
Magia, a praia Mole encanta por suas belezas naturais. O nome da 
praia é por causa de sua areia fofa. O mar revolto torna o local um 
pouco impróprio para crianças, mas em compensação é um prato 
cheio para os mais baladeiros, já que o foco são os bares, beach 
lounges e o público jovem. Há bares por toda a orla, alguns com 
música ao vivo. Também é muito utilizada para a prática de esportes 
náuticos e radicais.

PRAIA MOLE



Praia Brava

FLORIANÓPOLIS, BRASIL

 Outro ponto de surfe muito badalado de Florianópolis, a praia 
Brava, localizada no norte da ilha, é um local de águas cristalinas, 
belezas naturais e ótimas ondas para o surf e body board. Além 
disso, recebe também muitos jovens por conta de seus bares na areia 
da praia, que realizam vários eventos com DJs e bandas. Com cri-
anças, no entanto, é preciso ter cuidado, já que, como o próprio nome 
da praia diz, ela é possui águas revoltas. Possui boa infraestrutura 
para quem decide ficar mais tempo na região, já que, além dos ed-
ifícios residenciais, tem também alguns serviços básicos, como su-
permercado e farmácias.

PRAIA BRAVA



Jurerê

FLORIANÓPOLIS, BRASIL

 Também no norte da ilha, é um dos points mais famosos de Flori-
pa. A praia é dividida em Jurerê e Jurerê Internacional, e os dois lados 
são bem diferentes um do outro: de um lado, mansões milionárias, 
carrões, bares disputados e badalação; do outro, hotéis, pousadas, 
casas de veraneio e um recanto bem familiar, propício para aproveitar 
a areia branca e fina e o mar calmo. A praia faz parte do bairro de 
Jurerê, e por isso a estrutura é completa, tendo desde supermerca-
dos, lojas e farmácias a boates e restaurantes de alto padrão.

JURERÊ



FLORIANÓPOLIS, SC,  BRASIL
 Para quem não dispensa os prazeres à mesa e as baladas, a 
Ilha da Magia também não decepciona: há diversos restaurantes 
que servem o forte de Florianópolis, que são os frutos do mar. Um 
deles é o tradicional Box 32, no Mercado Municipal, no Centro, que 
serve pastel de camarão e a cachaça da casa. Em Santo Antônio de 
Lisboa, bairro açoriano no norte da ilha, também não faltam opções, 
uma das mais conhecidas é a Cantina Freguesia e suas ostras e 
mariscos. Quem procura opções mais sofisticadas pode se deliciar 
no Toca de Jurerê, localizado neste mesmo bairro, que tem como 
carro-chefe os pratos à base de camarão. Já as baladas mais dis-
putadas ficam por conta do beach club P12 e o complexo Stage 
Music Park, em Jurerê Internacional, e o Sete Night Club, na Bei-
ra-mar, todas com estilos variados, mas mais voltado ao eletrônico. 
Já para os amantes do rock, a pedida são o John Bull Pub e o Black 
Swan, na Lagoa da Conceição, onde há também uma oferta genero-
sa de bares e restaurantes.



BOMBINHAS, SC,  BRASIL
 Bombinhas é uma cidade tranquila que tem como principal atração as 
praias. A maioria delas é calma e sem ondas, o que torna o lugar bem 
propício para reuniões familiares, e também para relaxar e disfrutar da nature-
za, da biodiversidade local e de suas águas verdes e limpas.

 A cidade possui uma boa estrutura de restaurantes e hotéis, principal-
mente nas praias mais próximas ao centro. O trânsito, porém, pode ser bem 
ingrato: por causa das ruas estreitas, pode ser um pouco difícil percorrer a 
cidade de carro na alta temporada. Continue lendo para saber quais são as 
principais praias desse paraíso catarinense!



Bombas

BOMBINHAS, BRASIL

 A Praia de Bombas é a porta de entrada de quem chega à cidade. 
Tem uma grande faixa de areia rodeada por hotéis, restaurantes e 
casas de praia. É uma das preferidas de pais com crianças, embora o 
canto esquerdo seja também point dos surfistas, já que lá há algu-
mas boas ondas. A água é clara e transparente.

BOMBAS



Bombinhas

BOMBINHAS, BRASIL

 É uma das principais praias da cidade – e também uma das mais 
lotadas, principalmente porque a faixa de areia não é das mais largas. 
Também é uma praia de águas calmas, por isso há uma grande pre-
sença de famílias, A infraestrutura é boa, e conta com um grande 
número de restaurantes, principalmente de frutos do mar.

PRAIA DE BOMBINHAS



Mariscal

BOMBINHAS, BRASIL

 Ao contrário de outras praias de Bombinhas, Mariscal tem como 
características as ondas fortes, o que garante a presença de surfistas 
no local. É uma praia um pouco mais reservada e privada, o que a 
torna a preferida de muitos casais e famílias. O nome da praia 
provém dos criadouros de mariscos nos costões. Há alguns hotéis e 
pousadas, bem como três restaurantes que servem na areia da praia, 
o que torna a experiência ainda mais cômoda.

MARISCAL



Ribeiro

BOMBINHAS, BRASIL

 Apesar de ter pouco mais de 100 metros de extensão, a Praia do 
Ribeiro é considerada uma das mais bonitas de Bombinhas. Ela fica 
escondida entre os costões de Bombas e Bombinhas, e por isso não é 
visitada por muitas pessoas, o que confere ao local a privacidade 
buscada por alguns. Para chegar à praia por Bombas, é necessário 
atravessar um rio e caminhar cerca de 5 minutos por uma pequena 
trilha. O ideal é percorrer esse caminho quando a maré está baixa. A 
vista, com certeza, compensa.

PRAIA DO RIBEIRO



BOMBINHAS, SC, BRASIL
Como quase toda cidade litorânea, a gastronomia de Bombinhas se 
baseia em frutos do mar e peixes. A sequência de camarão está 
entre os itens mais pedidos nos restaurantes. Uma das vantagens 
dos restaurantes de Bombinhas em relação a outras cidades praiei-
ras é que o preço aqui costuma ser mais acessível. Um deles é o 
Casa da Lagosta, um dos mais tradicionais, e o Berro d’Água, com 
uma variedade que ultrapassa os frutos do mar e peixes. Como 
Bombinhas é uma cidade relativamente calma, as baladas não são 
o forte do local. Mas quem curte animação também tem alternati-
vas de lazer na cidade: uma delas é o Villa da Conceição Beach 
Club, em frente à praia, que oferece opções de gastronomia, pista 
de dança, piscina, bares e outras estruturas de lazer.



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, BRASIL
 Balneário Camboriú é uma das cidades de Santa Catarina mais procuradas 
por turistas, famosa por suas praias e vida noturna agitada. Com mais de cem mil 
habitantes e uma praia central urbanizada, é conhecida por seus edifícios arra-
nha-céus e muitas opções de bares, hotéis, restaurantes, lojas e baladas. O 
calçadão e as areias da praia central são ótimos para caminhar e passear com a 
família, mas o local não é recomendado para mergulho. 

 Apesar de ser muito movimentada, a principal praia de Balneário Camboriú é 
imprópria para banho. Mas não faltam opções nos arredores para quem procura 
água limpa: Praia Brava, Laranjeiras, Estaleirinho, Praia dos Amores, Praia do 
Pinho. Para quem procura alta gastronomia os destaques são os L’Assiette, Bistrô 
Palatare e Bistrot La Table. Quem quer fazer compras vai encontrar diversas vit-
rines na Avenida Brasil, de vestidos de festa a acessórios com preços em conta. 
Outra atração é o passeio de bondinho do Parque Unipraias.



Praia dos Amores e Praia Brava

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, BRASIL

 A Praia Brava fica ao norte de Balneário Camboriú e, como o 
nome sugere, é conhecida pelo mar agitado e ondas fortes, destino 
muito procurado por surfistas. A água é limpa e a areia clara e 
grossa. Movimentada no verão, conta com muitos bares, lounges e 
gente bonita. Há boa estrutura e comércio, com duchas e supermer-
cados. É nesta praia que fica o Warung Beach Club, um dos clubes de 
música eletrônica mais famosos de Santa Catarina. No canto direito 
da faixa de areia está a chamada Praia dos Amores, com área mais 
reservada e pousadas e restaurantes ideais para quem procura ambi-
ente mais tranquilo para noites românticas ou em família. Mas 
atenção: o mar revolto não é recomendado para crianças.

PRAIA BRAVA E PRAIA DOS AMORES



Laranjeiras
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, BRASIL

 Próxima à praia central, a praia de Laranjeiras tem acesso pela 
rodovia Interpraias. As águas claras e calmas são cercadas pela Mata 
Atlântica e a pequena faixa de areia (750 metros) fica lotada no verão. 
É muito procurada por famílias com crianças. As lojinhas com arte-
sanato são uma opção para quem quer comprar lembrancinhas.  

LARANJEIRAS



Estaleirinho

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, BRASIL

 É uma praia limpa de areia grossa, água clara e muitas ondas. Há 
várias casas à beira-mar e também baladas e bares como o famoso 
Sky Beach, um clube de praia onde há muitas festas de música 
eletrônica que começam de dia e seguem até a madrugada. Essa é 
uma das praias mais badaladas de Balneário, cheia de jovens e pes-
soas bonitas.

ESTALEIRINHO



Praia do Pinho

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, BRASIL

 Também acessível pela rodovia Interpraias, a Praia do Pinho é 
uma famosa praia naturalista, que atrai muitos turistas e curiosos. 
Considerada a primeira praia de naturismo do Brasil, há indícios de 
que a prática começou nos anos 1980. Tem 500 metros de faixa de 
areia clara e grossa e mar de ondas fortes e água limpa - rodeado por 
montanhas de Mata Atlântica. Há pequenos comércios e muitas 
opções de pousadas, chalés, cabanas, bares, excelente área para 
camping. É preciso tirar toda a roupa para frequentar a faixa de areia, 
mas existem áreas de adaptação para os visitantes envergonhados e 
os que não são praticantes do naturismo.

PRAIA DO PINHO



ILHABELA, SP, BRASIL
 Localizada a duzentos quilômetros da capital São Paulo, Ilhabela é uma das 
maiores ilhas marítimas do Brasil, com 42 praias espalhadas por 130 quilômetros 
de costa. Com 83% de área preservada, oferece opções para todos os gostos: das 
praias mais badaladas, com festas e vida noturna, até as pouco exploradas - per-
feitas para quem quer descansar. A ilha recebe mais de 400 mil pessoas no verão 
e, no inverno, durante o mês de julho, é movimentada por velejadores de todo o 
mundo nas competições da Semana Internacional de Vela. São muitas opções de 
passeio e aventura, as mais de 300 cachoeiras são ótimas para caminhadas e 
trilhas. Há também excelentes locais para mergulho – contam-se muitas lendas e 
histórias de naufrágios na região e é possível mergulhar nestes locais. A estrutu-
ra conta com pousadas, restaurantes, lojas de artesanato e cafés no entorno da 
Vila, como chamam o centrinho da ilha. Mas atenção: os preços costumam ser 
altos.



Castelhanos

ILHABELA, BRASIL

 É considerada uma das praias mais bonitas de Ilhabela, com 
longa faixa de areia – cerca de 2 km de extensão. O mar tem água 
clara e é recomendado para o surfe. É acessível por barco ou estrada 
de terra de 22 km, recomendável apenas para veículos 4x4, mas há 
agências de turismo que oferecem passeios tanto por terra quanto 
pelo mar. 

PRAIA DE CASTELHANOS



Praia Bonete

ILHABELA, BRASIL

 Com mais de 800 metros de faixa de areia, a Praia Bonete disputa 
com Castelhanos o título de praia mais bonita da ilha. Também é cor-
tada por rio no lado esquerdo e tem ondas boas para surfe. O acesso 
é feito por barco ou a pé, por trilhas.

PRAIA BONETE



Curral

ILHABELA, BRASIL

 É a mais procurada da ilha, principalmente por jovens, por conta 
de sua beleza e badalação. Tem 400 metros de faixa de areia e é ro-
deada por paredões de pedras, com muitas opções de bares, restau-
rantes e festas. Um dos clubes mais conhecidos é o DPNY Beach 
Club, do hotel homônimo, que traz DJs internacionais durante a alta 
temporada.

PRAIA DO CURRAL



Perequê

ILHABELA, BRASIL

 Próxima da Vila, concentra pousadas, restaurantes, comércio e 
agências de turismo. Não é tão procurada para banho, mas é ponto 
de partida para muitos passeios oferecidos pelas agências de turis-
mo locais e conta com vários barzinhos e festas.

PRAIA DO PEREQUÊ



ANGRA DOS REIS, RJ, BRASIL
 Um dos destinos mais famosos do Brasil, Angra dos Reis fica no litoral 
carioca, a 166 km do Rio de Janeiro, e é conhecida por suas 365 ilhas par-
adisíacas com praias de areias claras, águas calmas e esverdeadas, rodeadas 
por Mata Atlântica – o destino perfeito para conhecer de barco. São muitas 
opções de ilhas e lugares para desbravar: praias, cachoeiras, e muitos locais 
para mergulhar ou fazer trilhas e caminhadas. A mais conhecida das ilhas é a 
Ilha Grande, que conta com boa estrutura, restaurantes, pousadas, bares e 
comércio. E quem procura agito e festas não pode deixar de fora do roteiro a 
Ilha de Gipoia (praia do Dentista) e a Ilha de Itanhangá – no verão se formam 
até filas de barcos por ali. A parte continental não é muito frequentada por 
turistas, porque os bairros não tem estrutura para o turismo e são bastante 
precários – mas ainda assim vale conhecer o centrinho, onde fica o Museu de 
Arte Sacra e o Mercado do Peixe. A gastronomia fica por conta do Angra dos 
Reis Boutique Hotel Bistrô, que oferece ótimos frutos do mar e petiscos, além 
de variados drinks. 



Ilha Grande

ANGRA DOS REIS, BRASIL

 Além das praias e das belezas naturais, a história também é 
motivo para se visitar Ilha Grande e seus quase três mil habitantes. A 
maior das ilhas da baía de Angra dos Reis acumula histórias de batal-
has, naufrágios e disputas políticas desde o início da colonização 
portuguesa. Durante o regime militar, foi destino de presos políticos 
como o escritor Graciliano Ramos (foi ali, dura nte o exílio, que ele es-
creveu “Memórias do Cárcere”, no governo Vargas). As praias mais 
cobiçadas são Lopes Mendes e Cachadaço. É lá que fica o famoso 
Pico do Papagaio, com quase 1000 metros de altitude, e o paredão do 
Pico da Pedra d´Água, com 1.035 metros. A trilha do Pico do Papa-
gaio tem caminho de mata fechada e subida bastante inclinada, mas 
a vista panorâmica da Ilha compensa o esforço. 

ILHA GRANDE



ANGRA DOS REIS, BRASIL

 As praias da Ilha de Gipoia, a segunda maior de Angra, de água 
cristalina e areia branquinha, tem opções que podem ser aproveita-
das em família – inclusive com crianças, já que as águas são calmas 
– ou com amigos, em festas e bares. A mais badalada é a Praia de 
Jurubaíba, mais conhecida como Praia do Dentista, acessível por 
uma trilha e com várias opções de restaurantes e bares flutuantes. 

ILHA DA GIPOIA

Ilha da Gipoia



Você gostou no nosso conteúdo? 
Acesse nosso blog para ler mais!


