


ILHA
BELA

A ideia é mesmo aproveitar 
cada minutos para relaxar 
na paisagem exuberante que 
preenche de verde a ilha. 

Fora das praias e trilhas em meio 
à Mata Atlântica, vale ainda 
curtir a prática de esportes, um 
delicioso happy hour com vista 
para o pôr do sol, um jantar 
especial na Vila e a animada 
agenda cultural da cidade. 

São mais de 30 praias para 
conhecer, e inúmeras cachoeiras 
para renovar as energias, 
passeio em ilha bela não falta, e 
se colocar na ponta do lápis, os 
dias de carnaval serão poucos 
para se conhecer tudo que 
Ilhabela tem de mais bonito.

Começando pelos destinos de 
praia, Ilha Bela não poderia ficar 
de fora nesse carnaval, o destino 
costuma ser tranquilo no período 
da folia de carnaval, ideal para 
você viajar para você que quer 
fugir da agitação e opta por 
uma viagem tranquila.

Ilha bela se encontra no estado 
de São Paulo e convida os 
turistas para lindos dias de 
descanso entre banhos de mar e 
cachoeira. 



ILHA
GRANDE

A região de Angra dos Reis 
não presenteia os turistas com 
apenas uma ilha, mas sim várias! 
Por isso, ao se hospedar na 
Ilha Grande, visite outras ilhas 
vizinhas, tão espetaculares 
quanto. 
 
Algumas bem pequeninas, como 
as Botinas, outras de grande 
porte, como a Gipóia. 

O importante é saber que elas 
sempre serão espetaculares. 

Ilha Grande é localizada no 
Rio de Janeiro e é um ótimo 
destino para quem quer fugir dos 
destinos agitados de carnaval.

É hora de recarregar as energias! 
E nada melhor para começar do 
que mais de uma centena de 
praias. 

Sim! Estamos falando de uma 
ilha com 193 km² de área. 

O que mais esperar, então, se não 
um número absurdo de praias? E 
o melhor da Ilha Grande é saber 
que ela oferece porções de areia 
para todos os gostos. 



CALDAS
NOVAS

E apesar de cidade de Caldas 
Novas ser pequena, ela tem muito 
a proporcionar ao visitante, 
seja adulto ou criança, como 
por exemplo a praça Mestre 
Orlando, o santuário de Nossa 
Senhora da Salete e o Parque 
Estadual Serra de Caldas, onde 
você encontrará uma trilha de 
aproximadamente 30 minutos 
onde ao final você encontra 
uma linda cachoeira com uma 
queda de 4 metros de altura, 
para os amantes de natureza e 
cachoeira, vale a pena conhecer 
o parque. Os dias de carnaval 
são perfeitos para uma viagem 
à Caldas Novas, nesses dias você 
conseguirá conhecer muitos 
lugares e fazer vários passeios.

Se você tem filhos e o destino 
para o carnaval exige uma 
recreação, o ideal aqui é a cidade 
de Caldas Novas, em Goiás é 
rodeada de parques aquáticos 
de águas termais a diversão 
para as crianças está garantida. 
Parques como o DiRoma, o 
Lagoa Thermas e o principal e 
mais conhecido, Water Park são 
os maiores atrativos da cidade, 
e todos são ótimas opções para 
levar a criança e o adolescente. 



CALDAS
NOVAS

GRAMADO 
E CANELA

lugares em miniaturas de 
castelos, palácios, igrejas, 
trenzinhos, um mini aeroporto 
e uma população com mais de 
2.500 bonequinhos habitantes.
Para finalizar, o passeio ao mundo 
à vapor, um passeio com direito 
a uma pequena siderúrgica, uma 
mini fábrica de papel, além de 
versões reduzidas de uma olaria, 
ferraria, serraria, granja de arroz, 
moinho de vento, entre outras 
miniaturas. 

Sim, Gramado (RS) é um destino 
muito democrático, é perfeito 
para quem quer uma viajem 
romântica e para quem vai 
viajar com crianças. Este é um 
destino que é um prato cheio 
para os pais, não há quem vá 
para Gramado com o filho e não 
se divirta bastante.
Os principais passeios para fazer 
com as crianças são as fábricas 
de chocolate como o Reino do 
Chocolate onde você passa a 
conhecer a história do cacau 
e do chocolate, e ao final tem 
um café para a degustação de 
chocolates. Outro passeio que as 
crianças amam é o Mini Mundo, 
onde há a recriação de diversos



BRO
TAS

Mas para quem busca 
tranquilidade Brotas pode ser 
o seu refúgio nesse carnaval, 
a cidade possui eco resorts e 
hoteis fazenda para quem não 
abre mão da tranquilidade, o 
hotel fazenda Areia que Canta 
e o Recanto Alvorada Eco Resort 
(Torrinha) são as opções ideais 
para quem procura sossego, 
também vale a pena conhecer 
a Casa da Cachaça saborear 
um doce caseiro e uma cachaça 
artesanal, o Sítio do Tamanduá 
que é próximo ao hotel fazenda 
Areia que Canta, onde você 
encontra comida caseira e 
doces artesanais. E para finalizar 
você poderá fazer o tour pela 
cervejaria Brotas Beer, o passeio 
é realizado todos os sábados. 

Voltando ao estado de São 
Paulo, o turismo de aventura está 
presente na essência do interior, 
a cidade para os amantes de 
aventura é a cidade de Brotas, 
a cidade respira o eco-turismo 
e a aventura, com opções de 
arvorismo, trekking, cavalgada e 
várias outras atividades.
Para os amantes de trilha e 
cachoeira, Brotas é o lugar 
ideal, são trilha magníficas e 
cachoeiras com a beleza de 
tirar o fôlego, algumas são, 
Cassorova, Astor, Saltão e as 3 
quedas.



BRO
TAS

BONI
TO

Os passeios que são obrigatórios 
para que você realmente 
conheça Bonito são:
Mergulho no Aquário Nacional: 
esse é o principal atrativo da 
cidade, você poderá nadar e 
observar a vegetação aquática, 
peixes e animais não aquaticos.
Gruta do Lago Azul: O nome é 
auto-explicativo, mas não dá a 
dimensão da beleza do lugar: 
uma caverna inundada por um 
grande lago, que a incidência da 
luz do sol torna azul intenso.

Localizado no estado do Mato 
Grosso do Sul, Bonito é um 
dos destinos de aventura e 
eco turismo mais desejados 
do Brasil. Seu nome faz jus às 
belezas do destino, para os 
amantes de natureza, Bonito 
conta com cachoeiras, passeios 
de flutuação, grutas, aventura, 
balneários e observação de 
animais não-aquáticos.
Para chegar em Bonito, você 
chegará pelo aeroporto de 
Campo Grande, e pegará 
300km de estrada para chegar 
em Bonito, a cidade possui 
aeroporto, mas além de poucos 
voos, elas são mais caras.



SAN
TIAGO

Santiago é o primeiro destino 
internacional de várias pessoas, é 
uma nova experiência conhecer 
uma cultura diferente do nosso 
país, isso ligado ao estilo singular 
da cidade, que é cercada pela 
cordilheira dos andes que pode 
ser vista de qualquer ponto da 
cidade. Ao topo da cordilheira 
está o principal passeio de 
Santiago, o Valle Nevado, 
onde você seguirá um trecho 
com transporte com cerca de 
1:30h de duração e chegará ao 
topo da cordilheira, onde você 
terá contato com a neve, ski e 
snowboard, com certeza é o 
passeio que não poderá faltar no 
seu roteiro por Santiago. Os 04 
dias de carnaval são sulficientes 
para conhecer Santiago.

Se nesse carnaval você quer um 
destino internacional para fazer 
com o seu par, visitar o Chile, a 
cidade de Santiago pode ser o 
destino ideal para você, um lugar 
lindo e que proporcionará novas 
experiências. A gastronomia de 
Santiago é rica, com influência 
da gastronomia espanhola, 
sempre acompanhada do 
famoso vinho chileno, as noites de 
Santiago prometem, uma ótima 
gastronomia, uma boa taça de 
vinho e a melhor companhia.



SAN
TIAGO

MIAMI

Quando o assunto é praia em miami, você precisa conhecer as praias ao norte, 
como a Hollywood Beach, são praias mais tranquilas, e você poderá acabar 
reconhecendo alguma estrela que mora por perto, já que essas praias são 
frequentadas por artistas. Também é valida a visita à ilha de Key West, uma ilha 
próxima a miami com praias paradisíacas, consideradas uma das melhores viagens 
do mundo. E é claro que não pode faltar aquela comprinha por miami, a lista de 
lugares de compra é gigante, mas o principal é o Outlet Sawgrass Mills, o segundo 
maior outlet do mundo. Dica: Separe um ou dois dias apenas para fazer compras.

Mas, agora, se você tem a 
disponibilidade de tirar alguns 
dias a mais no carnaval e 
quer investir em uma viagem 
internacional, Miami, nos EUA 
é o destino que você  amará 
conhecer nesse carnaval.
Miami parou no tempo, claro, 
no bom sentido, andar pelas 
ruas de miami nos faz sentir em 
algum filme da década de 80, 
as paisagens são lindas e você 
poderá conhecer várias praias 
paradisíacas e fazer compras 
pelas melhores lojas.



https://www.biquiniseciajau.com.br/

