Jurerê Internacional – Um open resort que
respira qualidade de vida
Jurerê Internacional tem um inovador conceito de open
resort, com várias estruturas de lazer e entretenimento à
disposição dos moradores e visitantes: hotéis, bares,
restaurantes, casas noturnas, spa, beachs clubs, trilhas, lagos,
parques, e ainda o Jurerê Sports Center (JUSC) e o Jurerê Open
Shopping (JOS), que contam com programação o ano inteiro.
O balneário oferece programas para todas as idades:
comércio, gastronomia, serviços, além de um calendário
permanente de atrações, como festas, eventos culturais,
festival de música e competições esportivas.
A beleza de Jurerê Internacional não está somente na
sua paisagem, mas no cuidado com que trata a natureza.
Considerada uma das praias mais preservadas do Sul do
Brasil, tem 100% de balneabilidade o ano inteiro.
Além de estar protegida por três unidades de
conservação – Estação Ecológica de Carijós, Área de Proteção
Ambiental de Anhatomirim e Reserva Biológica Marinha do
Arvoredo – é administrada com respeito, mantendo entre
outros projetos seu próprio sistema de tratamento de água e
esgoto.

Hotel Jurerê Beach Village
O Jurerê Beach Village é um hotel de padrão internacional, com
serviços de excelência e completa infraestrutura em lazer e
gastronomia. Um dos seus principais diferenciais - e que conquista os
hóspedes à primeira vista – é o fato de ficar localizado na beira do
mar, na Praia de Jurerê Internacional. Um típico hotel “pé na areia”. E
o melhor: fica localizado na numa área mais tranquila da praia.
Conta com duas piscinas, fitness center, saunas seca e úmida,
sala de jogos e recreação, dois bares e dois restaurantes, além de um
centro de eventos.
Outra vantagem do empreendimento é que os
apartamentos contam com infraestrutura completa, incluindo
um minibar e uma minicozinha com micro-ondas e utensílios
básicos. Perfeito para famílias com crianças pequenas e bebês.
Todas as unidades oferecem ambiente com arcondicionado central, TV a cabo e internet wireless (free). A
sacada completa a decoração aconchegante, com opções de
vista frontal ou lateral para o mar ou vista para o lindo bairro,
marcado pela arborização. O Jurerê Beach Village conta
também com recreação dentro e fora do hotel (destaque para
as aulas de trapézio) e aulas de mergulho na piscina.

IL Campanario Villaggio Resort
O IL Campanario Villaggio Resort é um dos mais
conceituados resorts do Brasil, reconhecido por meio de
vários prêmios e certificados, como o Certificado de
Excelência do TripAdvisor 2012, 2013 e 2016 considerado o
mais importante site de avaliação de hotéis. Também possui o
título de terceiro melhor resort do Brasil, eleito na edição de
2013 do Prêmios Zarpo.
Possui decoração aconchegante e sua arquitetura
remete à Riviera Italiana. Conta com uma excelente
infraestrutura: três piscinas – sendo uma térmica fechada com
raia de 25 metros e outra térmica ao ar livre –, saunas seca e
úmida, sala de ginástica, spa, sala de jogos, espaço gourmet,
serviço de concierge Clefs D`Or, business center, etc. Já os
quartos são decorados com um toque acolhedor provençal.
A gastronomia do IL Campanario Villaggio Resort é uma
prazerosa viagem pelos aromas e sabores do mundo. Os
cardápios dos seus espaços gastronômicos são uma seleção
criteriosa do melhor da cozinha nacional e internacional. As
receitas são autênticas e várias exclusivas.
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