
Village Praia do Rosa
A suA cAsA nA PrAiA



Já imaginou ter no quadro de convênios
da sua empresa um condomínio de casas
à beira mar de uma das mais belas praias
de santa catarina, que oferece ótimos 
benefícios aos seus colaboradores?

O Village está localizado no canto sul da Praia 
do rosa, reconhecida internacionalmente
como uma das 30 baías mais lindas do mundo.
com acesso exclusivo à praia, o condomínio 
oferece uma estrutura completa  para todas
as idades e foi planejado para que seus hóspedes 
desfrutem o conforto da estadia em qualquer 
época do ano.



AC O M O DAÇ Õ E S



PARA CASAIS,
FAMÍLIA
E AMIGOS

Oferecemos uma estrutura voltada
para tornar sua estadia um momento
de relaxamento e lazer, em contato
com a natureza. Todas nossas acomodações
possuem vista para o mar, e cada detalhe
foi pensado para fazer de sua hospedagem
uma experiência inesquecível.



CASAS _
2, 3 e 4 suítes

Todas as casas do condomínio são mobiliadas 
e decoradas, possuem banheiros individuais
e smart-TV em todas as casas. Também
possuem cozinha completa, sala de estar com 
lareira, quiosque externo com churrasqueira
e garagem. são perfeitas para receber famílias, 
casais ou grupo de amigos.



SUÍTES _
Ideal para casais

inauguradas no final de 2017, dispomos
de cinco unidades, cada uma com capacidade 
para dois adultos e uma criança de até cinco 
anos. As acomodações, com cerca de 40m, 
possuem ar-condicionado, secador de cabelo 
smart TV, frigobar, vaga de estacionamento
e cofre.



E ST R U T U R A



SUA ESTADIA
COMPLETA

Aqui os seus dias de descanso terão
as comodidades de uma pousada,
a tranquilidade de um condomínio
e a estrutura de um pocket resort.
com acesso exclusivo à praia, piscina
externa, piscina aquecida, academia,
quadra de tênis, playground e um
banquete de café da manhã, no Village
Praia do rosa você e sua família
podem desfrutar de espaços e atividades 
planejados para o lazer, descanso e
bem estar, em qualquer época o ano.

Clique aqui e faça um tour 360°
pelo condomínio.

https://www.google.com.br/maps/uv%3Fhl%3Dpt-BR%26pb%3D%211s0x9526cc1c1595255b:0x2233ae95563aeaf9%212m16%212m2%211i80%212i80%213m1%212i20%2116m10%211b1%212m2%211m1%211e1%212m2%211m1%211e3%212m2%211m1%211e4%213m1%217e115%214s/maps/place/village%252Bpraia%252Bdo%252Brosa/%40-28.1327474%2C-48.6442486%2C3a%2C75y%2C2.18h%2C90t/data%253D%2A213m4%2A211e1%2A213m2%2A211sfS5Znx_IgywAAAQvvmfplg%2A212e0%2A214m2%2A213m1%2A211s0x0:0x2233ae95563aeaf9%215svillage%2Bpraia%2Bdo%2Brosa%2B-%2BPesquisa%2BGoogle%26imagekey%3D%211e2%212sfS5Znx_IgywAAAQvvmfplg%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjR_sDn0rjQAhVEiJAKHR8uCNgQoB8IejAN
https://www.google.com.br/maps/uv%3Fhl%3Dpt-BR%26pb%3D%211s0x9526cc1c1595255b:0x2233ae95563aeaf9%212m16%212m2%211i80%212i80%213m1%212i20%2116m10%211b1%212m2%211m1%211e1%212m2%211m1%211e3%212m2%211m1%211e4%213m1%217e115%214s/maps/place/village%252Bpraia%252Bdo%252Brosa/%40-28.1327474%2C-48.6442486%2C3a%2C75y%2C2.18h%2C90t/data%253D%2A213m4%2A211e1%2A213m2%2A211sfS5Znx_IgywAAAQvvmfplg%2A212e0%2A214m2%2A213m1%2A211s0x0:0x2233ae95563aeaf9%215svillage%2Bpraia%2Bdo%2Brosa%2B-%2BPesquisa%2BGoogle%26imagekey%3D%211e2%212sfS5Znx_IgywAAAQvvmfplg%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjR_sDn0rjQAhVEiJAKHR8uCNgQoB8IejAN


ÁREA BEM VIVER

Pensando no conforto dos hóspedes em todas as estações, disponibilizamos a Área Bem Viver,
um espaço climatizado planejado para sentir-se bem e cuidar do corpo, que conta com piscina aquecida,

hidromassagem, sauna seca e úmida, salas de massagem e academia.

Clique aqui e faça uma visita guiada pelo espaço

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dp2kj-8uwCFQ


EVENTOS
EMPRESARIAIS
E FESTIVOS

Longe do agito da cidade, sua equipe
de trabalho terá mais tempo e foco
para planejar e interagir. E o Village
proporciona todo suporte necessário
para um evento de sucesso.
Aqui também temos o cenário ideal
para garantir uma cerimônia de casamento
inesquecível. cerimônia pé na areia,
no deck da piscina ou no gramado, você
só precisa dizer como e nós tornamos seu 
sonho realidade.



NOSSOS
AMBIENTES
confraternizações, meetings ou
workshops, somos experts em realizar
eventos com excelência.

Auditório: espaço com capacidade
para 80 pessoas com vista panorâmica
para a praia. Equipado com: projetor,
sistema de sonorização e microfone.
Espaço Gourmet: ótimo ambiente para
confraternização de grupos, com capacidade 
para até 100 pessoas. Equipado com: fogão, 
churrasqueira, geladeira e utensílios, além
de mesas, sofás e cadeiras.
Serviços: Brunch • Coffee Break • Coquetel
• Almoço executivo • Pensão completa



ViLLAGE PrAiA DO rOsA



Garantia dos menores valores do ano,
com descontos de até 35%

Possibilidade de upgrade
e Late-check (mediante disponibilidade) 

Tarifas especiais
(inclusive para alta temporada)

BENEFÍCIOS
CONVENIADOS

VILLAGE



ENTRE
EM CONTATO
Teremos prazer em lhe atender!

(48) 4042.0826
atendimento@villagerosa.com.br
www.villagerosa.com

http://www.villagepraiadorosa.com.br/
https://www.instagram.com/villagepraiadorosa/
https://www.facebook.com/VillagedoRosa
https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g667789-d2180856-Reviews-Village_Praia_do_Rosa-Praia_do_Rosa_Imbituba_State_of_Santa_Catarina.html

