
Proposta Especial Temporada 2021 – 2022 

 

1 - Nesta temporada teremos 

uma proposta especial que 

procura proporcionar a todos 

os nossos hóspedes o melhor 

descanso e a tranquilidade de 

estar em um local seguro. 

Com este propósito, 

realizamos uma série de 

modificações em nossos 

serviços habituais, 

proporcionando a todos, 

colaboradores e clientes a 

melhor proteção possível. 

 

 

2 - Antares oferece um contato único com a natureza em Florianópolis. O acesso individual às 

cabanas, sem elevadores ou áreas comuns, oferece a possibilidade de se manter uma distância 

constante com os demais hóspedes do hotel.   

3 - Para preservar os nossos 

hóspedes e minimizar a circulação 

de pessoas nas instalações, o 

restaurante frente à praia 

permanecerá fechado. Nossos 

clientes podem apreciar um 

delicioso menu no restaurante 

“Entre mares” anexo ao hotel, com 

as prevenções que o contexto atual 

exige. Também oferecemos aos 

hóspedes a possibilidade de 

almoçar ou jantar na privacidade 

das Cabanas Deluxe e Família 

Antares, essas contam com cozinha 

recentemente reformada. 

 

4 - Nossa intenção é evitar restringir a experiência de nossos hóspedes, por isso decidimos 

abrir nessa temporada a partir de 20 de dezembro o Antares Bar e Café para que possam 

desfrutar dos serviços em frente à praia.  

5 - Oferecemos um delicioso café da manhã continental entregue individualmente nas 

cabanas, além disso as suítes deluxe e família Antares dispõem de cafeteira e torradeira. 



6 - A partir de 1º de dezembro os clientes desfrutarão um delicioso café da manhã buffet no 

restaurante do hotel com uma magnífica vista para o mar.  

 

7 - Voltaremos a oferecer nosso 

habitual serviço de Praia a partir de 

1º de dezembro, promovendo a 

todos nossos clientes a melhor 

experiência que a praia da Lagoinha 

possibilita. 

8 -Diferente da última temporada 

que operamos com serviços 

reduzidos em razão da pandemia de 

Covid, essa temporada voltamos a 

oferecer com protocolos de 

segurança a academia, piscina, kid’s 

club e sala de jogos. 

 

9 -Para as crianças, além do playground e do kid´s club, este ano, durante a alta temporada 

voltamos a oferecer o serviço único de recreação a partir de 20 de dezembro. Tardes 

inesquecíveis esperam as crianças no Antares, com pula-pula, brinquedos infláveis, ping pong, 

sinuca, videokê e muito mais!   

Nossa intenção com essas medidas é mostrar o forte compromisso que Antares tem em 

continuar preservando a saúde de todos nossos hóspedes e colaboradores.  

 

Esperamos nos encontrar na temporada 2021/2022! 

 

“Localizado em frente à Praia da Lagoinha, o Hotel Antares combina o encanto natural de uma 

paisagem incrível com a tranquilidade do mar. Uma estrutura aberta, com cabanas individuais, 

sem elevadores e sem aglomerações fazem do Antares o lugar sonhado para desfrutar as suas 

férias”. 

 

 

 


