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ARQUIDECOR

Quinta
das Videiras

incluem varanda privativa com 
vista do jardim e da Lagoa da 
Conceição, em Florianópolis.

O hotel apresenta tetos altos 
com afrescos e vitrais. Está 
estabelecido em uma residência4 

Todas as suítes contam com 
travesseiros de penas de ganso, 

lençóis de algodão egípcio Trussardi 
e amenities exclusivas da L’occitane.

O Hotel Boutique Quinta 
das Videiras conta com 
arquitetura clássica e 

comodidades modernas. A 
propriedade possui  quartos 
aconchegantes, alguns deles 
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“The perfect 
spot for a 
romantic 
getaway.”

The New York 
Times

elegante, construída em estilo 
português do século XIX.

As acomodações combinam 
móveis europeus originais com 
comodidades modernas, que 
incluem TV LCD a cabo, ar-
condicionado, Wi-Fi gratuito e 
serviço de quarto 24 horas.

Além disso, o hotel oferece roupa 
de cama egípcia e travesseiro 
de plumas. Para a comodidade 
dos hóspedes, o café da manhã é 
servido em seu quarto.

Localizado próximo à Avenida 
da Lagoa da Conceição, é um 
refúgio aconchegante, situado a 
apenas 2 quarteirões de distância 
do centro comercial da ilha, point 
para lojas, bares e restaurantes.

O hotel está próximo às mais 
belas praias de Santa Catarina, 

como a Praia da Joaquina, Praia 
Mole, Galheta e Barra da Lagoa.

Ao atravessar a ponte que 
liga o continente à ilha, os 
viajantes poderão apreciar a vista 
exuberante da costa marítima, 
entre os edifícios e o Oceano 
Atlântico. Ao subir a colina da 
Lagoa, a paisagem da vista, 

incrivelmente inspiradora. O 
contraste entre extensões gloriosas 
de dunas de areia dourada, com 
o brilho das águas da Lagoa e 
o verde da floresta, é de tirar o 
fôlego. Para quem chega pelo 
aeroporto Hercílio Luz, o Quinta 
das Videiras está a apenas 15 km, 
indo para o sul da ilha. g


