






Viva uma experiência inesquecível, 
passe seu dia no IL Campanario 

e saboreie nossa deliciosa gastronomia 
de inverno! Divida o momento com 

quem você ama, em Jurerê Internacional

Fondue na sextas-feiras 
das 19h às 23h

com piano ao vivo

Feijoada aos sábados, 
das 12h às 16h, 
com samba de raiz ao vivo

Moquecas aos 
domingos, 

das 12h às 16h

Festival de Sopas 
nas quintas das 19h às 23h, 
com acordeon ao vivo

A Gastronomia de inverno do IL Campanario se extende até 
setembro*, é aberta ao público e você pode adquirir também seu 
day use para utilizar as áreas sociais do hotel como as saunas e 
piscina aquecida. Aproveite e passe seu �nal de semana conosco.

Para adquirir seu pacote com hospedagem e gastronomia de inverno 
inclusa, peça pelo Eat & Stay Experience, no momento de sua reserva.
*consulte disponibilidade em (48) 3261.6000 

IL Campanario Villagio Resort | Jurerê Internacional®
Av. dos Búzios, 1760, Florianópolis/SC, Brasil

Sabores 
de Inverno
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Crepes Hambúrguer Entrecote
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