
Sr Cmt, 
 
     No sábado conversei com um amigo que é corretor de imóveis de Canasvieiras o qual 
me apresentou algumas opções de hospedagem, com base nisto, elaborei um resumo 
das visitas realizadas: 
 
1) Roberto Monteiro Apart Hotel 
 www.aparthotelrobertomonteiro.com.br 
 Rua Antenor Borges, 108, Canasvieiras/SC; 
26 aptos de 1 e 2 dormitórios (habitações para até 5 pessoas), beira-mar, 5 km de Jurerê, 
Wi-fi, ar condicionado, cozinha completa, próximo ao centro de Canasvieiras; 
Diárias a partir de R$ 169,00 apto duplo (2 pessoas),  verificar disponibilidade de café da 
manhã. 
Contato: Rodrigo 7811-7324. 
 
2) Daytona Beach 
https://www.tripadvisor.com.ph/Hotel_Review-g2021664-d1127341-Reviews-
Daytona_Beach_Residence-Canasvieiras_Florianopolis_State_of_Santa_Catarina.html 
Rua José Bahia Bittencourt, 223 -  Canasvieiras/SC. 
16 aptos com 1 e 2 dormitórios (habitações para até 5 pessoas), uma quadra do mar, 3 
km de Jurerê, Wi-fi,  piscina, ar condicionado, cozinha completa,  área de lazer; 
Diárias a partir de R$ 99,00 por pessoa  e para grupos com mais de 35 pessoas R$ 75. 
Verificar disponibilidade de café da manhã; 
Contato: Cristian 3364-1701. 
 
3) Pousada Mar Azul 
www.pousadadomarazul.com.br 
Rua Vasco de Oliveira Gondin, 621 - Canasvieiras/SC. 
22 aptos com 1 e 2 dormitórios (habitações para até 6 pessoas), uma quadra do mar, 5 
km de Jurerê, piscina, cozinha completa. Verificar disponibilidade de café da manhã. 
Diárias a partir de R$ 100,00 duplo (para 2 pessoas) com café (ocupação com mais de 30 
pessoas) ou R$ 80,00 sem café (2 pessoas). 
Contato: Marco  (51) 8117-8910. 
 
4) Residencial Costa Blanca Flat Residence 
https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=cGKNV-
riNsKm8wf5_5PYBQ&gws_rd=ssl#q=costa+blanca+residence+canasvieiras 

Rua Acari Margarida, 522 – Canasvieiras/SC 
Aptos com 1 e 2 dormitórios (habitações para até 6 pessoas), beira-mar, 3 km de Jurerê, 
piscina, Wi-fi, cozinha completa. 
Diárias dos aptos a partir de R$ 200,00 + taxa de limpeza. 
Contato: Paulo 8838-0335. 
  
5) Hostel Canasvieiras 
www.hostelcanasvieiras.com 

Rua Doutor João de Oliveira, 517 – Canasvieiras/SC 
Dormitórios coletivos para 4 e 6 pessoas com ar condicionado ou ventilador, cozinha 
coletiva, área compartilhada com TV e churrasqueira, localizado no Centro de 
Canasvieiras. 
Diárias de  R$ 50,00 ou R$ 35,00 para grupos maiores de 15 pessoas. Verificar 
disponibilidade de café da manhã. 
Contato: Rodrigo 3266-2036 
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