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Vip	Inclusive
Sempre pensando no seu conforto e 

comodidade, o Resort disponibiliza uma série 

de produtos e serviços incluídos no pacote 

de hospedagem.

Esperamos que sua estadia conosco seja uma 

experiência inesquecivel.



Vip	Inclusive

Alimen�	s	&	BebidasAlimen�	s	&	Bebidas
Refeições - café da manhã, almoço, jantar e lanches 
rápidos

Bebidas - águas, refrigerantes, sucos, caipirinha, 
caipirosca, caipiríssima, sakerinha, vodca, cerveja, chope 
Brahma, whisky 8 anos (Ballantine’s /Johnnie Walker Red 
Label / J&B / Grants), vinho tinto Matiz, vinho branco e 
espumante Bossa.

Cerveja Stella no jantar do restaurante Vitória

Frigobar - águas e refrigerantes

Restaurante com buffet e estações temáticas - Nossa 
Senhora das Ondas

Restaurante Infantil

Restaurantes Temáticos - Nossa Senhora da Vitória 
(cozinha internacional e contemporânea), Kaigan (cozinha 
oriental), Trattoria di Mari (cozinha italiana). Reserva 
obrigatória, consultar programação de abertura

Bar Carijós, Bar Molhado (sazonal), Quiosque da Piscina - 
bebidas e drinks ao longo do dia

Bar das Piscinas -  buffet de saladas, buffet de lanches 
quentes (cachorro quente, hambúrguer, salgados fritos e 
assados), buffet de sobremesa (salada de frutas, sorvetes) 
e bebidas (águas, refrigerantes, sucos, café e chás). 
Sistema de autoatendimento.

Quiosque com bebidas na praia (sazonal, durante o verão)

Refeições especialmente preparadas para diabéticos, 
alérgicos à glúten e/ou à lactose, ou para hóspedes com 
outras restrições alimentares. Informar no momento da 
reserva e agendar com nutricionista no resort.
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Ecologia	&	H�	tória
RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro das 
Aranhas

Observação de aves

Caminhadas Ecológicas - 7 percursos de diferentes níveis de 
difi culdade

Parque Ecológico Costão do Santinho – Caminho Ecológico, 
observação de fauna e fl ora da Mata Atlântica

Museu Arqueológico ao ar livre, com inscrições rupestres de 
5.000 anos

Pesca artesanal da Tainha (maio a julho)

Observação de Baleias Francas – (julho a novembro, quando 
o litoral catarinense serve de berçário para a Baleia Franca

Complexo Aquático -  6 piscinas ao ar livre, sendo 2 piscinas 
com água aquecida a 33ºC; uma delas tem jatos, chafariz, 
show de luzes e o revestimento lembra o fundo do mar.

Solarium 7 Chacras – 1 ofurô e 3 hidromassagens ao ar livre, 
com vista para a Praia do Santinho

Fitness Center no HI com saunas seca e úmida, e piscina 
interna aquecida. Fitness Center na Área Social com piscinas 
internas aquecidas.

Cadeiras de praia e espreguiçadeiras na piscina e na praia

Guarda-sóis na piscina e na praia

Toalha de praia

Praia	&	P�	ci�	
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Entretenimen�	

Facilidades

Programação completa dos pacotes temáticos - 
apresentações artísticas, shows, workshops, festas, 
degustações.

Teatro infantil “A Turminha do Costão”

Costão Games - Espaço com videogames (Xbox e Ps4)

Costão Disco – após meia noite, no Bar Carijós, com serviço 
de bebidas.

Cine Costão com capacidade para 50 pessoas

Cassino - Cassino recreativo com a moeda fi ctícia Carijós 
e croupier Costão ensinando você a jogar Poker, Roleta e 
Black Jack (maiores de 18 anos). Com serviço de bebidas.

Festas e apresentações artísticas

Espaço Kids - jogos, TV, copa, fraldário, brinquedos e 
atividades para as crianças de 0 a 3 anos de idade

Costão Mágico - espaço para as crianças com jogos lúdicos e 
piqueniques em meio à natureza

Empréstimo de jogos e materiais: xadrez, dama, baralho, 
dominó, sinuca, prancha de sandboard, raquetes e bola 
para beach tennis, raquetes e bola para frescobol, raquetes 
e bola de ping pong, bola de futebol, bola de vôlei, bola 
para piscina e bola de basquete.

Acesso à Internet WIFI nos apartamentos e áreas sociais

Kit Baby para bebês de até 3 anos com carrinho, banheira 
e berço

Transporte dentro do Resort

Estacionamento gratuito
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Costão Gym - modernos aparelhos de musculação da marca Precor

Complexo Esportivo - quadra poliesportiva, parede de escalada, 

ringue de arco e fl echa, campo de futebol society e campo de 

futebol ofi cial

Esportes De Praia - voleibol, futebol de praia, beach tennis, 

caminhadas

Costão Zen - Espaço para aulas de alongamento e Pilates solo

Costão Baby (0 a 3 anos) - Dance Baby, Brincando de Massinha, 

Hora do Conto, Bebê Peixinho, Piscina Divertida, Quebra-cabeças, 

Pintando o 7, Bolinhas de Sabão, Colagens, Desenho Livre, Fotos 

com a Turminha do Costão

Clubinho Kids (4 a 6 anos) - Sandboard, Cine Kids, Piscina, 

Brincando na Praia, Fazendo “Art”, The Voice Kids, Hora da 

Aventura, Tobolona, Noite Encantada, Caça ao Tesouro.

Galera Radical (7 a 9 anos) - Jogos na Praia, Safari, Hora do 

Combate, Sandboard, Missão Radical, Trilha Noturna, Imagem e 

Ação, Queimada Rock’n’Roll, Ponte do Rio que Cai.

Galera X-Treme (10 a 12 anos) - Pólo Aquático, Futebol, Circo 

Mágico, Biribol, Water Bottle Flip, Sinuca, Piscina, Slackline, 

Balance Board, Esportes de Praia, Trilha X-Treme, Guerra d’água, 

Noite do Terror.

Teen (a partir de 13 anos) - Arco e Flecha, Escalada, Basquete, 

Sandboard, Agito na Piscina, Dardo, Minigolfe, Tênis de Mesa, 

Futebol, Noite Musical, Festa Pop, Esportes de Praia, Campo 

Minado, Slackline.

Adultos E Família - Caminhada Ecológica, Aula Fitness, Sandboard, 

Passeio de Caiaque, Esportes de Praia, Hidroginástica, Futebol, 

Alongamento, Escalada, Arco e Flecha, Aula de Dança.

Esportes,	Lazer	&	Bem-Estar

Programação diária, dividida por faixa etária: 
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Hotel	Inter�	 cio�	 l	
Além dos itens apresentados, o hóspede do Hotel 
Internacional ainda poderá desfrutar de:

Consumo no Rancho do Pescador (cozinha açoriana e brasileira 

com pratos e petiscos à base de frutos do mar)

1 massagem no SPA por adulto (Shiatsu de cadeira, Circuito das 

Águas ou Ramma)

1 Green Free no Costão Golf

Quadra de tênis (1 locação por semana) por suíte

Almoço na Galeteria Trattoria di Mari sem abater do crédito de 

reservas de restaurantes temáticos (reserva obrigatória)

Concierge exclusiva

Serviço de Abre-leito

Frigobar: água, refrigerante, suco e cerveja

Para os pacotes de 7 noites, a suíte ganha mais uma reserva de 

restaurante temático
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Sua	experiência	ainda	
ma�		completa!
Para melhorar a sua experiência aqui no Costão, dispomos de alguns serviços com custo 
adicional. Confi ra as opções:

Mergulho Certifi cado

Snorkeling Ilha Mata Fome

Arvorismo

Paintball

Scuna com animação

Passeio de escuna – Ilha do Campeche

Aula de Surfe

Aula de Stand Up Paddle

Locação da quadra de tênis

Aula de Tênis

Campo de Golfe

Lavanderia

Ligações telefônicas

SPA

Salão de Beleza

Boutique

Transfer e Tours

Passeios

Costão delivery/serviço de quarto

Baby Sitter

Revistaria 

Cafeteria

Farmácia

Fotos

Cardápio de Vinhos

Decoração para Lua de Mel

Wine Bar Decanter

Garrafa de bebida alcoólica

Isotônicos

Água de coco

Energético

Chá gelado

Serviços	A�	cio�	 �		$
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