
10 passeios para fazer em Bombinhas durante a Páscoa

O mês de abril mal começou e as opções de passeios para o feriado mais doce do ano já começaram a
aparecer. Apesar de muita gente estar na contagem regressiva para saborear os ovos de chocolate,
outras pessoas preferem viajar e aproveitar a data para descansar e repor as energias. E se você faz
parte do segundo grupo, que tal passar a Páscoa em Bombinhas?

Conhecida como a capital brasileira do mergulho ecológico, a cidade tem atrações que a tornam uma
das mais procuradas pelos turistas estrangeiros que visitam o Brasil — desde suas praias de areias
brancas, até os mais incríveis atrativos turísticos como mirantes, museus, trilhas, parques e reservas
naturais de tirar o fôlego.

Por isso, que tal aproveitar a aproximação do feriado de Páscoa e embarcar em uma jornada completa
com pacote de hospedagens e passeios para fazer em Bombinhas? Confira, a seguir, 10 razões que vão
mostrar para você por que a cidade catarinense é o seu próximo destino de Páscoa. Vamos lá?

1. Beto Carrero World

Você sabia que o maior parque temático da América Latina está bem pertinho de Bombinhas?
Localizado em Penha, litoral norte de Santa Catarina, o Beto Carrero World é um daqueles lugares que
mexe com a imaginação de crianças e adultos de todas as idades.

Com mais de 100 atrações para toda a família, o parque apresenta inúmeras opções de entretenimento
tanto para quem quer se aventurar em seus brinquedos radicais — como montanha-russa, roda-gigante
e torres para escaladas — quanto para quem busca passeios mais tranquilos, como o labirinto natural, a
casa dos espelhos e um zoológico.

Dentre seus atrativos imperdíveis podemos destacar o divertido espetáculo musical Madagascar Circus
Show, a exibição radical sobre rodas de Hot Wheels e a inesquecível apresentação O sonho do cowboy
em homenagem ao próprio Beto Carrero — com tantas atrações incríveis, é impossível não se encantar
com o parque.

2. Bombinhas Speed Boat

Se a sua ideia de entretenimento perfeito é embarcar em uma aventura repleta de adrenalina e diversão,
o Bombinhas Speed Boat é a escolha certa para você. Realizado a bordo de uma potente lancha, o
passeio passa pelas praias mais paradisíacas e encantadoras da região.

Além das memoráveis e emocionantes vistas panorâmicas vislumbradas durante o percurso, o roteiro
ainda inclui transporte terrestre até o píer, espaguete flutuante, música e um guia local que conta toda a
história da cidade e de seus principais pontos turísticos.

Como bônus, o programa realiza duas paradas para banho nas maravilhosas praias da Sepultura e
Tainha. Sem dúvidas, o Speed Boat está entre os melhores passeios para fazer em Bombinhas.

3. Snorkel Tour

Para os fãs e apreciadores de práticas esportivas de mergulho, o Snorkel Tour é um daqueles passeios
imperdíveis em Bombinhas. Realizada em águas rasas e costões, a atividade é indicada quem quer
observar a diversificada vida marinha local, fugir da rotina e relaxar nas águas tranquilas e
transparentes do litoral sul.

A experiência consiste em posicionar o rosto na água e apreciar a riqueza de detalhes de peixes
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coloridos, pedras reluzentes e agitadas algas que se movimentam em um ritmo quase ensaiado no fundo
do mar.

Assim como o Speed Boat, a prática inclui transporte terrestre até o píer, além dos equipamentos
necessários para o mergulho e um guia local que acompanha você nessa emocionante aventura.

4. Barco Pirata

Vai passar a Páscoa em Bombinhas? Então, você não pode perder o incrível passeio de barco pirata.
Além de divertir e mexer com a imaginação dos passageiros, o programa apresenta paisagens
encantadoras e cenários que mais parecem verdadeiras obras de arte.

Essa experiência tem início em um dos pontos turísticos mais famosos da península catarinense: o
trapiche entre a Prainha e a Praia do Embrulho. Dali, ele percorre em alto-mar alguns dos destinos de
maior importância e relevância na região, como as praias de Bombinhas, Ribeiro, Bombas e Sepultura.

Antes de retornar ao ponto de partida, o barco realiza uma parada para que os turistas mergulhem nas
águas calmas e cristalinas de um desses deslumbrantes refúgios naturais. Além de toda diversão e
fantasia à bordo, os passageiros desfrutam de um delicioso buffet de frutas.

5. Safari de Bombinhas

Com tantas atrações, é natural que não exista tempo suficiente para aproveitar tudo. Por isso, o safári é
uma ótima opção para quem quer ver os pontos altos da cidade. O passeio é feito em um Overland,
um veículo aberto e que permite um ótimo ângulo de visão, para que você consiga aproveitar o melhor
que o município tem a oferecer.

O tráfego sai de Bombas e segue pela Praia de Bombinhas, passando pela Praia das Quatro Ilhas e a
Praia do Mariscal. Nesse momento, é feita uma parada para tomar um banho de mar e caminhar. Em
seguida, o passeio retoma para a Praia da Conceição e a do Canto Grande, finalizado na Praia de
Zimbros.

O ideal é que esse tour seja uma das primeiras atrações que você faça na cidade. Assim, pode
aproveitar os outros dias para passar mais tempo nos locais em que mais gostar!

6. Trilha das Praias Desertas

Para quem gosta de trilha e contato com a natureza, esse é um passeio imperdível. Ele permite visitas a
praias menos frequentadas na cidade, além de contato com a Mata Atlântica, zonas de restinga, praias
desertas, costas rochosas e muito mais. É uma caminhada perfeita para quem gosta de descobrir
lugares belos e tirar fotos incríveis.

7. Mergulho na Ilha do Arvoredo

Como mencionamos acima, Bombinhas é a capital do mergulho ecológico, com 75% da área do
município de preservação permanente. Além do Snorkel Tour, se você quer aproveitar um mergulho
inesquecível, a Ilha do Arvoredo é uma ótima opção.

Ela faz parte da Reserva Biológica Marinha da Ilha do Arvoredo, criada para conservar a fauna e flora na
região. Esse ponto é especial por conta da água bem transparente, permitindo até 25 metros de
visibilidade. Ou seja, você vai ver muita coisa linda.

8. Mirante ECO 360°
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Este é um dos passeios definitivos na cidade, especialmente se você não curte caminhadas tão longas.
Localizado no bairro de Canto Grande, próximo a estrada que dá acesso à Praia da Tainha, o mirante
possui 218 metros de altura e é um dos pontos turísticos mais famosos de todo o Estado.

Nele, é possível ter uma visão panorâmica de toda a península e até de alguns municípios que
cercam Bombinhas, como Tijucas e a capital, Florianópolis. A vista 360° é de tirar o fôlego e você
ainda pode fazer outras atividades, como tirolesa, rapel e escaladas.

9. Pescarias

A Pesca Artesanal da Tainha é uma das maiores atrações da cidade, mas acontece apenas entre maio e
julho. Porém, você ainda pode aproveitar essa atividade na cidade durante a Páscoa. Existem diversas
opções de passeios, com destaque para a pesca do peixe espada, que acontece à noite.

10. City tours

Por fim, quem vai passar a Páscoa em Bombinhas não pode deixar de fazer um city tour pela cidade.
Esse tipo de passeio permite que os visitantes conheçam de perto algumas das atrações mais
notáveis do balneário, como a Trilha Ecológica Morro do Macaco e, claro, suas belas praias como
Zimbros, Mariscal, Bombas e Quatro Ilhas.

Porém, como o município apresenta uma localização privilegiada, é possível realizar city tours por outros
lugares do território sul, como Florianópolis, Blumenau, Balneário Camboriú, Brusque e Nova Trento —
sem dúvidas, todas as opções serão inesquecíveis.

Como você pôde ver, a península catarinense de Bombinhas é um dos lugares mais bonitos e
diversificados do país. Isso porque, além de suas praias e belezas naturais incríveis, a cidade oferece
inúmeros passeios e opções de entretenimento para pessoas de todas as idades.

Para aproveitar a viagem da melhor forma possível, é preciso tomar alguns cuidados. Assim, você
consegue curtir os passeios turísticos com segurança, especialmente por conta da pandemia.
Primeiramente, não esqueça de usar a máscara e higienizar as mãos com frequência.

Também vale a pena fazer os passeios em horários alternativos, de modo a evitar um grande número de
pessoas e não esqueça de manter o distanciamento social, mesmo dentro do mar. Por fim, dicas
tradicionais como o uso de protetor solar e sempre ter água ainda também continuam valendo!

Além disso, é preciso pensar na logística. Não deixe de pesquisar sobre os programas que você mais
deseja — assim, você garante uma jornada muito mais tranquila, agradável e divertida. Reserve seu
pacote completo com hospedagem e os melhores passeios para fazer em Bombinhas.

Gostou das opções? Compartilhe nosso conteúdo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas a
terem ótimas ideias de diversão!

Acesse nosso site.
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