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www.praiasclub.com.brSobre a Praias Club

Hospedagem e Turismo

Proporcionar conforto e comodidade aos clientes em 
seus momentos de diversão e descanso.
Seja entre família ou amigos, a Praias Club preza pelo 
bem-estar de todos desde o início até o fim de sua 
hospedagem.

Missão

A Praias Club tem o objetivo de chegar e conquistar o 
mercado de turismo e hospedagem com a intenção de 
alcançar excelência junto a sua carteira de clientes.
Quer ser reconhecida e indicada por seu trabalho de 
qualidade prestado e pela satisfação de seus associados 
em contratar seus serviços.

Visão

1 - Prestação de serviços com qualidade e segurança.
2 - Comprometimento com seus associados.
3 - Preocupação em desempenhar um trabalho com 
excelência.

Valores
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Seja bem-vindo ao Praias Club! 
Seu clube de vantagens o ano todo.
Agradecemos a preferência e a confiança. 
Desejamos que tenham momentos memoráveis
com todos os benefícios que nosso clube oferece.

.

Agora ficou fácil

Preço justo
e serviço 5 estrelas.

prático e barato
viajar com a família.

Bem-vindos a Praias Club
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Quer saber mais?



Seu Clube de Vantagens!

04

Só com a Praias Club
você tem infinitas vantagens.

Associe-se já e aproveite
todas essas vantagens.

Até 70% de desconto
em hospedagens!

.



ASSOCIE-SE JÁ!
Apartamentos mobiliados nas melhores praias do Brasil.

Utilização ilimitada e a qualquer momento do ano.

Adicione até 3 dependentes.

Leve seus convidados para curtir com você.

Indique para o Clube e ganhe ainda mais vantagens.

Seguro Viagem e Assistência em viagem.
24 horas.

Suas Vantagens Começam Aqui! 
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ATÉ

DE DESCONTO
em hospedagens

70%
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também podem
faturar

Sócios

VANTAGENS!
com o Clube de

Programa de Indicadores

Quanto mais indicar...

...Mais pode Ganhar!
E aí? Vamos indicar?

Simples e fácil



Com a Praias Club
sua viagem fica PERFEITA! 07

Diárias residenciais
Vale combustível
Passagens aéreas
Cruzeiros marítimos
Passaportes e ingressos
Descontos exclusivos

Que tal ganhar viagens, brindes e descontos exclusivos?
Compartilhe com todos as vantangens de ser um associado Praias Club.

INDICOU ? 
ASSOCIOU ? 

GANHOU ! 



Pontos Turísticos
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Mirante do Pontal do Atalaia
Mirante de Boa Vista
Praça Martiniano Teixeira
Praia do Forno
Praia do Farol
e muito mais...

Arraial do Cabo / RJ



Apartamentos mobiliados
Cozinha Individual completa
02 quartos - 01 suite
Banheiro e lavabo

Área externa

Garagem

TV e  Wi-Fi
* NDistância da praia: 100 metros.
* São permitido animais de estimação (sob consulta).
* Acomodação para 06 a 08 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

09
Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 35,00



Pontos Turísticos
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Cristo Luz
Praça Almirante Tamandaré
Passarela Estaiada da Barra
Deck do Pontal Norte
Molhe - Barra Sul
e muito mais...

Balneário Camboriú / SC



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos - 01 suíte
Banheiro social

Sala de estar & jantar

Garagem

Ar-condicionado e Wi-Fi
* Distância da praia: 130 metros.
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 06 a 08 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

11
Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 24,90



Pontos Turísticos
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Morro do macaco
Praia de quatro ilhas
Praia de Mariscal
Praia da Lagoinha
Mirante Eco 360
e muito mais...

Bombas / SC



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos
Ar-condicionado

Sacada com churrasqueira

Garagem

* Distância da praia: 50 metros.
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 06 a 08 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

13Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 19,90



Pontos Turísticos

14

Rio da Prata
Gruta do Lago Azul
Aquário natural
Lagoa Misteriosa
e muito mais...

Bonito / MS



Gruta São Miguel
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Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 35,00

Bonito é muito mais
que bonito!



Pontos Turísticos
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Praia Mansa
Praia Bela
Praia Flamingo
e muito mais...

Caiobá / PR



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos
Banheiro social
Garagem

Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 19,90

* Distância da praia: 100 metros.
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 05 a 08 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais
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Pontos Turísticos
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Fortaleza de São José
Museu aberto da Tartaruga
Palácio Cruz e Souza
Lagoinha do Leste
Ilha do Campeche
Praia da Joaquina
e muito mais...

Florianópolis / SC



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos 01 suíte
Banheiro social
Garagem
Ar-condicionado e Wi-Fi
Sala de jantar

* Distância da praia: 100 metros.
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 04 a 08 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

19Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 24,90



Pontos Turísticos
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Cataratas
Parque das Aves
Usina Itaipú
Marco das 3 fronteiras

e muito mais...

Foz do Iguaçu / PR



Gruta São Miguel

21

Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 35,00

Quem ainda não conhece quer visitar,  

e quem já visitou quer voltar.
quem visita se encanta



Pontos Turísticos

22

Lago Negro
Vinícolas
Mini Mundo
Canela
e muito mais...

Gramado / RS



Gruta São Miguel
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Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 35,00

A mais bela cidade
da região das Hortênsias.



Pontos Turísticos
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Morro do Brejatuba
Pq. Nacional Saint-Hilaire
Casarão do Porto
Largo Nossa Sra de Lourdes

Salto Parati
e muito mais...

Guaratuba / PR



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos
Sala e banheiro
Garagem
Ar-condicionado
Área de serviço

* Distância da praia: 150 metros.
* São permitidos animais de estimação.
* Acomodação para 04 a 10 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

25
Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 19,90



Pontos Turísticos

26

Cachoeira do Gato
Praia/Trilha do Bonete
Praia do Julião
Ilha das Cabras
Praia do Jabaquara
e muito mais...

Ilha Bela / SP



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
03 quartos 01 Suíte
Banheiro social
Garagem
Ar-condicionado e Wi-Fi
Sala de estar & jantar

* Distância da praia: 120 metros.
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 06 a 10 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

27Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 34,90



Pontos Turísticos

28

Mirante do Encanto
Praia da Ilhota
Praia Grossa
Ponte dos Suspiros
Praia do Cabeço
e muito mais...

Itapema / SC



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual e terraço
02 quartos 01 Suíte
Banheiro social
Garagem 2 carros
TV Led
Sacada com churrasqueira

* Distância do mar: 50 metros.
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 04 a 07 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

29
Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 24,90



Pontos Turísticos
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Praia da Primeira Pedra
Praia Figueira
Praia Pontal
e muito mais...

Itapoá / SC



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual e terraço
02 quartos 01 Suíte
Banheiro social
Garagem
Sala de jantar e sacada
Ar-Condicionado

* Distância da praia: 100 metros.
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 04 a 07 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

31Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 24,90



Pontos Turísticos

32

Praia de Ipioca
Dunas de Marape
Praia de Hibiscus

Praia de Ponta Verde
e muito mais...

Piscinas naturais de Pajuçara

Maceió / AL



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual completa
02 quartos 01 cama aux.
Banheiro social
Garagem
Wi-Fi
Ar-Condicionado

* Distância da praia: 400 metros.
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 04 a 08 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

33Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 35,00



Pontos Turísticos

34

Praia Mansa
Praia Riviera
Parque Águas Claras

e muito mais...

Matinhos / PR



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos 
Banheiro e sala
Garagem
Tv e Wi-Fi
Ar-Condicionado

* Distância da praia: 100 metros.
* São permitido animais de estimação (sob-consulta).
* Acomodação para 04 a 08 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

35Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 19,90



Pontos Turísticos
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Praia da Pipa
Dunas de Genipabu
Parque das Dunas

Praia Camurupim
Lagoa de Maracajaú

e muito mais...

Natal / RN



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
03 quartos e área externa 
Banheiro e sala
Garagem
Sala de estar & jantar
Ar-Condicionado

* Distância da praia: 400 metros.
* São permitido animais de estimação (sob consulta).
* Acomodação para 06 a 10 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

37Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 35,00



Pontos Turísticos

38

Museu Oceanográfico Univali

Praia das Palmeiras
Pesca e Parque Tironi

e muito mais...

Piçarras / SC



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos
Sala com ar-condicionado
Garagem
Tv a cabo & Wi-Fi
Sacada

* ADistância da praia: 100 metros.
* São permitido animais de estimação (sob consulta).
* Acomodação para 04 a 06 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

39Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 24,90



Pontos Turísticos
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EcoMuseu Univali
Porto dos Piratas

Pq. Aquático Porto das Águas

e muito mais...

Porto Belo / SC



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos

Garagem
Wi-Fi

* Distância da praia: 100 metros.
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 04 a 06 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

41Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 24,90



Pontos Turísticos
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Passeios de buggy
Mergulhos

Piscinas naturais

Passeios de jangada

e muito mais...

Porto de Galinhas / PE



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos

Banheiro social e lavabo
Sala de Tv e jantar
Ar-condicionado e Wi-Fi
Garagem

Varanda e churrasqueira
* Distância da praia: 100 metros.
* São permitido animais de estimação.
* Acomodação para 04 a 08 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

43
Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 35,00



Pontos Turísticos
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Arraial d’ajuda Eco Parque
Rua do Mucugê

Parque Marinho

Praia do Espelho

e muito mais...

Porto Seguro / BA



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos

Banheiro social
Sala de estar e jantar
Garagem

Sacada

* Distância da praia: 210 metros
* São permitido animais de estimação (sob consulta).
* Acomodação para 04 a 10 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

45
Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 35,00



Pontos Turísticos

46

Palácio das Artes
Praia do Canto do Forte

Fortaleza de Itaipú

Praia da Guilhermina

e muito mais...

Praia Grande / SP



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos

Banheiro social
Sala de estar e jantar
Garagem

Sacada

* Distância da praia: 200 metros.
* São permitido animais de estimação (sob consulta).
* Acomodação para 04 a 06 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do imóvel.

Características Principais

47Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 24,90



Pontos Turísticos

48

Praça da Baleia

Ruinas da Lagoinha
Farol do Cruzeiro

e muito mais...

Igreja Exaltação da 
Santa Cruz

Ubatuba / SP



Apartamentos mobiliados
Cozinha individual
02 quartos
Banheiro social

Sala de estar & sala de jantar

Garagem

Internet Wi-Fi
* Distância da praia: 200 metros
* Não são permitido animais de estimação.
* Acomodação para 04 a 08 pessoas.
* Levar roupas de cama, mesa e banho.
* Respeitar ocupação plena do apartamento.

Características Principais

49
Diárias 
a partir de 

por 
pessoaR$ 24,90



01

organizamos.
VOCÊ

Nós

CURTEM!
e sua FAMÍLIA

Excursões

50

Vamos viajar?



Organizamos excursões familiares, empresariais,
colegiais, formaturas e muito mais.

Temos uma equipe especializada para programar
e organizar toda sua excursão.

Entre em contato, agende sua excursão e 
deixe que nós cuidamos de tudo para você.

Apenas divirta-se!

Quer viajar sem ter
com o que se preocupar?
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Com seu clube de vantagens
a diversão é  garantida!

52

Ody Park



Ody Park Aquático Resort Hotel | Iguaraçu - PR
Lazer, diversão e descanso.
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Diversão garantida
no melhor parque do Brasil.

Beto Carrero / SC
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Beto Carrero World  | Penha - SC
Lazer, diversão e espetáculos.
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Gruta São Miguel

56

cercado de diversão.
Um parque natural

Bondinho

Fantástica Floresta

Youhooo (trenó de montanha)

ZipRider



Gruta São Miguel

57

Embarque nessa

Diversão



Que tal aquela pesca com os amigos.
Conheça os roteiros que temos para você.

Amazônia / Dourados / Mangaratiba / e muito mais...

58

Roteiro de Pesca



Gosta de uma boa pescaria?
Prefere pescar no barranco ou ir para mais longe 
de barco?
Oferecemos a oportunidade de pescar diferentes 
peixes em vários lugares do Brasil.
Acesse nosso Acesse nosso site para conferir os roteiros dis-
poníveis.
Alguns deles com certeza, vai agradar!

Informações

59

Pesco, logo, vivo!



Obrigado por nos escolher

Você é muito importante para nós. Obrigado!

Obrigado por confiar à Praias Club a responsabilidade 
de organizar, assegurar e cuidar de tudo em suas via-
gens de hoje em diante.

Esperamos que passem momentos memoráveis com 
seus amigos e familiares.

Para um atendimento de qualidade e contínuo temos 
algumas regras de uso para o clube de vantagens.  
Você pode obter as informações na página ao lado, e 
também assistir ao video para aprender como utilizar 
seu clube de vantagens.

Aproveite, seu clube não tem carência e você pode 
começar a viajar hoje mesmo!

Nos encontramos pelas praias do Brasil!Nos encontramos pelas praias do Brasil!

60

É isso aí... agora você é um de nós.

Hospedagem e Turismo
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