
Village
A sua casa
na Praia do Rosa



O lugar encantador que se conhece hoje não passava de uma 
aldeia de pescadores quando começou a ser “descoberta” 
na década de 60. Conhecida até então como “Praia do Porto 
Novo”, a localidade acabou recebendo outro nome devido 
à hospitalidade com que o Sr. Dorvino Manoel da Rosa - 
proprietário de terras à beira mar - recebia “turistas”, os quais, 
cativados com sua simplicidade, passaram a chamar o local 
carinhosamente de Praia do Rosa.

Aquele pedaço do paraíso, com suas belezas naturais e energia 
encantadora, foi e continua sendo, o cenário no qual a família
Cifali escolheu para chamar de seu. A idealização do Village
Praia do Rosa como uma empresa familiar, nasceu em 2003,
com apenas cinco casas. Hoje, o condomínio já conta com uma 
estrutura capaz de hospedar mais de 100 hóspedes.

A história da família Cifali à beira mar começou a ser escrita
em um verão da década de 70, quando um jovem casal se 
conheceu enquanto passava as férias acampando no Rosa.
Não demorou muito para que o sonho de viver de frente para
o mar se tornasse realidade e já no início dos anos 80, deu-se 
início à construção da primeira casa da família, no terreno que
hoje encontra-se o Village.

O Village e a Praia do Rosa
atraves do tempo



O Village está localizado no canto sul da Praia
do Rosa, eleita uma das 30 baías mais lindas
do mundo. Considerado um pocket resort, com 
acesso exclusivo à praia, oferece uma estrutura 
com foco no bem-estar, planejada para tornar sua 
hospedagem um momento de relaxamento e lazer 
em contato com a natureza, durante o ano todo.

Motivos de sobra
para curtir ao máximo

em qualquer estação



Acomodações perfeitas para receber
      famílias e grupos de amigos.
Condomínio com estrutura PetFriendly

Casas com 2, 3 e 4 suítes



Conforto e tranquilidade para quem não abre mão de hospedar-se em uma casa
com estrutura completa. Todas as casas do condomínio são mobiliadas e decoradas, 
possuem banheiros individuais e ar-condicionado em cada quarto. São equipadas
com cozinha completa, sala de estar com lareira, smart-TV, quiosque externo com 
churrasqueira e garagem.

Vista para o mar,
praticidade
e segurança
é o que você irá 
encontrar em
todas asAcomodacoes



Desfrute do paraíso
em otima companhia

SUÍTES
Acomodações ideais para 
casais, o Village conta com
suítes nas categorias Soft e 
Plus. As unidades possuem 
vista para o mar ou lagoa,
cama king size, split, smart 
TV, frigobar, wi-fi e cofre.
Os hóspedes têm ainda
a sua disposição uma área
de facilidades equipada
com utensílios de cozinha. 



TurismoWellness
Que tal unir:
descanso, lazer
e qualidade de vida
em sua viagem? 

No caminho do bem-estar 
integral, o Village fomenta 
atividades que promovem 
saúde física e mental, 
tais como: café da manhã 
balanceado, práticas de yoga, 
trilhas guiadas, sessões de 
massoterapia e muito mais.



Bem-vindo àexperiencia Village

Muito além de um belo lugar para desfrutar o verão, aqui os seus dias de descanso terão
as comodidades de uma pousada, a tranquilidade de um condomínio e estrutura de resort,
durante o ano inteiro. Com piscina externa, restaurante, quadra de tênis, playground, Espaço 
Kids, internet de alta qualidade e Área Bem Viver, você terá uma hospedagem inesquecível. 





Faça chuva ou faça sol, seja verão ou inverno, esse espaço foi planejado para o cuidado
da mente e do corpo, oferecendo aos hóspedes de todas as idades lazer e relaxamento
em qualquer época do ano.

Area Bem Viver



Exclusividade Village
no sul do país

clima de serra
Piscina aquecida

Ambiente climatizado

Sala de massagem

Academia

Sauna seca e úmida

Aqua Massage

 Praia com



O Village é o cenário ideal
para garantir aos noivos e seus 
convidados uma cerimônia 
inesquecível. Casamento pé
na areia, no deck da piscina 
ou no gramado, nós tornamos 
esse sonho realidade. Nossa 
infraestrutura atende casamentos 
para até 150 convidados com
o planejamento e a execução
realizados por uma wedding 
planner exclusiva. Para opções 
mais econômicas, também
é possível escolher entre um
de nossos pacotes.

O “sim” é apenas o começo
estination WeddingD



Wedding Moment
Ensaio fotográfico lindo
e intimista, apenas com

a presença do casal
e todo seu amor.

Elopement Wedding
Celebração do casamento
com a presença dos entes 

mais queridos do casal.
(Até 20 convidados)

Mini Wedding
Cerimônia e jantar para até

60 convidados, com serviços 
e estrutura de excelência para
um celebração inesquecível.

estination Wedding



Eventos Corporativos
Longe do agito da cidade,
sua equipe de trabalho terá mais tempo
e foco para planejar e interagir.

Confraternizações, meetings,
 workshops, convenções
e reuniões, a estrutura do 
Village está preparada para 
receber eventos em diversos 
formatos. Além de auditório 
com equipamentos de áudio
e vídeo, você ainda conta com 
uma equipe de apoio para o 
planejamento e organização 
do evento, além do suporte 
durante sua realização.



Serviços: Brunch,
Coffee Break, Coquetel, 
Almoço executivo e 
Pensão completa.

Espaço Gourmet
para confraternização 
de grupos.



Mountain Do: corrida de aventura que integra natureza 
alegria e desafio
Bike Marathon: uma das maiores competições de mountain 
bike de Santa Catarina
 Xterra Brasil: festival multi esportivo que possui provas
de Triathlon, Trail Run, Swim Challenge, entre outros.



Aqui você irá encontrar diversas opções de lazer e diversão em todas as estações.
Com atendimento durante o ano inteiro, a região conta com uma vasta gama de restaurantes 
que oferecem menus da alta gastronomia mundial e também deliciosos pratos típicos.
Além disso, durante o inverno, a Praia do Rosa é palco para diversos festivais gastronômicos
e enoculturais. O calendário de eventos esportivos também é super agitado e variado, indo 
desde campeonatos de surf até corridas de aventura.

Gastronomia e Esportes de Aventura
Praia do Rosa



Uma experiência única
aleias a vistaB De junho a outubro a Praia do Rosa recebe

a visita das Baleias Franca, que chegam a nossa 
costa para dar a luz e amamentar seus filhotes. 
Durante os meses de inverno este espetáculo
da natureza pode ser visto a olho nu, do deck
do Village, um show à parte para os nossos 
hóspedes nunca mais esquecerem!
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P R A I A S DA R EG I ÃO
beleza em todos os cantos

1. Praia do Rosa
2. Praia Vermelha
3. Praia do Ouvidor
4. Praia da Barra

5. Praia da Ferrugem
6. Praia do Silveira
7. Praia da Vigia
8. Praia de Garopaba

9. Praia do Siriú
10. Praia da Gamboa

O acesso a todas as praias se dá
através da  SC 434, sem a
necessidade de pegar a BR 101. 



Central de Reservas:

(48) 3197.1111
atendimento@villagerosa.com.br

www.villagerosa.com


