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Cabanas Termas Hotel 2018

Com capacidade para acomodar 

grupos e excursões com até 130 

hóspedes, o Cabanas Termas Hotel é 

um complexo hoteleiro de excelência 

em lazer e termalismo.

Possui Balneário próprio com as 

famosas águas termais do Gravatal, 

considerada a segunda melhor estância 

hidroterápica do mundo e a terceira 

melhor água mineral para consumo em 

todo o planeta, segundo eleição 

realizada na Termatália 2017 em 

Ourives na Espanha.



Spa Cabanas Termas Hotel



A Cidade de Gravatal

Localizada no interior sul de Santa Catarina, em meio ao Vale da 
Encosta da Serra, com exuberante beleza natural, a cidade de 

Gravatal é turística por excelência. Possui características únicas 
que atraem visitantes durante o ano inteiro. O seu principal 

atrativo turístico é a estância hidromineral termal mas a cidade 
também apresenta outros atrativos como Ecoturismo, Turismo 

Rural, Compras, Eventos, Passeios Regionais e Gastronomia 
Típica.

Com ares de vale europeu a cidade foi colonizada por imigrantes 
alemães, italianos e portugueses e ainda carrega fortes traços de 

sua colonização. Os parques e praças retratam a beleza e 
simplicidade de seu povo acolhedor e carismático.

Gravatal é ideal para quem busca recarregar as energias e relaxar, 
mas também oferece agito e badalação aos jovens e festeiros. Nas 

Termas ficam localizadas duas das principais casas noturnas da 
região, que apresentam shows e eventos de variados estilos.

O centro de compras é bem desenvolvido e oferece uma 
variedade de produtos e artigos direto de fábrica (outlets), 

destaque para as galerias e os centros de compras que reúnem as 
melhores marcas do sul do estado.

A gastronomia é bem variada e oferece as típicas culinárias 
italiana e alemã, buffets, ala carte, pizzarias, pubs, cafés e 

lanchonetes.



Termas do Gravatal



A Fonte Termal

As águas que brotam com temperatura de 36,7º C na fonte das Termas do 
Gravatal/SC, são consideradas relaxantes e terapêuticas, utilizadas em 

diversos tipos diferentes de tratamentos, como alívio do estresse, regulagem 
da pressão arterial, ação anti-inflamatória e recuperação de cirurgias 

ortopédicas.

O aquífero termal do Gravatal é do tipo confinado, onde a água mineral 
encontra-se sob pressão hidrostática no local da surgência. A água que passa 

por fraturas de rochas graníticas emergindo na superfície é isotermal (36,7°C), 
radioativa na fonte (24,8 Unidades Maches), escassa de sais minerais 

(oligomineral), levemente carbonada e carbogasosa, o que transforma o 
balneário na segunda melhor estância termal do mundo, atrás apenas do 

famoso complexo de Aux-Les Therm, na França.
 

Tais propriedades fazem dessas águas um ‘santo remédio’ para diferentes 
aplicações, como:

 
Balneoterapia é o tratamento através do banho, indicado para reumatismos, artropatias, 

varicosidade, dermatoses, hipertensão, traumas, estados emotivos e hipotensão.

Hidropínico é o tratamento com uso oral, indicado para diureses, lavagens estomacais, 
desintoxicações hepatorrenais, litíase, colesterol, triglicerídios, inflamações das vias 

urinárias, pelite, cistite e síndromes alérgicas.

Inaloterapia é tratamento através da inalação, indicado para rinite alérgica, asma, bronquite 
e secreções mucosas

. 
Emanoterapia é o tratamento através do contato com os gases emanados, indicados para 

todas as doenças citadas anteriormente.





O Complexo Hoteleiro

O Hotel é dotado de infraestrutura singular, somando 54 apartamentos 
dispostos em meio à vegetação tropical nativa, que totalizam mais de 150 

leitos disponíveis. O Complexo ainda agrega diversos ambientes especiais e 
áreas de convivência como :

 

Ÿ Balneário Termal com Hidromassagem;          .
Ÿ Piscina Térmica Coberta;          .

Ÿ Piscinas Externas (Adulto e Infantil);          .
Ÿ Ofurô Externo Coletivo;          .

Ÿ Restaurante Próprio;          .
Ÿ Bar - Piscina;          .

Ÿ Quiosque com Churrasqueira;          .
Ÿ Quiosque Fogo de Chão;          .

Ÿ Sala de Carteado Climatizada;          .
Ÿ Sala de Estar e Recepção;          .

Ÿ Estante de Livros e Revistaria;          .
Ÿ Espaço Fitness;          .
Ÿ Salão de Jogos;          .

Ÿ Sala de Convenções;          .
Ÿ Campo de Futebol;          .

Ÿ Quadra de Tênis;          .
Ÿ Quadra de Voleibol;          .

Ÿ Cancha de Bocha;          ;
Ÿ Playground;          .

Ÿ Brinquedoteca;          .
Ÿ Bosque Arborizado;          .

Ÿ Salão de Beleza;          .
Ÿ Estacionamento Interno;          .





As Acomodações

Seguindo o padrão internacional de hotelaria, o Cabanas 
Termas Hotel apresenta apartamentos térreos com varanda 

para o jardim, em contato direto com a natureza, e bem 
equipados para melhor se adequar às necessidades dos 

hóspedes. 

As acomodações, todas standard, variam de apartamentos 
de casal simples até apartamentos com três quartos, que 

acomodam até 07 pessoas. 

Os apartamentos são totalmente mobiliados e equipados 
dispondo de:

Ÿ Cama Box com molas ensacadas;          .
Ÿ Criado mudo com luz para leitura;           .

Ÿ Escrivaninha;           .
Ÿ Televisão slim;           ,

Ÿ Ar condicionado split quente e frio;           ,
Ÿ Frigobar;           ,
Ÿ Telefone;          .

Ÿ Banheiro com box e ducha quente;           .
Ÿ Secador de Cabelo;          .

Ÿ Roupas de Cama e Banho;          .

Oferecemos ainda os serviços de quarto e camareira.





Serviços e Lazer

Pensando no bem estar e lazer de nossos hóspedes, adotamos uma série 
de serviços personalizados para melhor satisfazer as necessidades de cada 
cliente, além dos serviços indispensáveis à hotelaria, dispomos de equipe 

de recreacionistas e programação de lazer, confira:

Ÿ Brincadeiras e Adivinhações;

Ÿ Oficinas Temáticas;

Ÿ Festas Típicas e Eventos;

Ÿ Aceitamos seu PET;

Ÿ Transfer e Translados *

Ÿ Lavanderia *

Ÿ Massagem Relaxante *

Ÿ Máscara de Argila *

Ÿ Yoga e Pilates *

Ÿ Escalda Pés e Reflexologia *

Ÿ Salão de Embelezamento *

:

Ÿ Recepção 24h;

Ÿ Pensão Completa (Café|Almoço|Jantar)

Ÿ Internet Gratuita

Ÿ Serviço de Camareiras;

Ÿ Serviço de Quarto (Frigobar);

Ÿ Atividades Laborais Assistidas;

Ÿ Passeios e Caminhadas Ecológicas;

Ÿ Alongamento Energético;

Ÿ Piscinas 24h;

Ÿ Baile Festa ao vivo;

Ÿ Bingo Animado;

* Serviços com valores não inclusos na diária.





Pacotes e Eventos

Para facilitar a escolha das datas para sua estada em Gravatal, criamos 
uma série de oportunidades para prestigiar as nossas águas termais.

 O Calendário de Eventos e Pacotes Promocionais trabalha as datas 
festivas, feriados, sazonalidade e climatologia. Confira os Destaques:

Janeiro -  Pacote de Férias de Verão | Cabanas Summer | Aloha Gravatal

Fevereiro - Pacote Mês da Folia | Grito de Carnaval | Folia das Águas

Março - Pacote Pós Verão | Festival de Outono | Semana da Água

Abril - Mês do Coelhinho | Páscoa nas Águas, Feriado de Tiradentes

Maio - Mês da Melhor Idade | Feriado do Trabalhador | Dia das Mães 

Junho - Arraiá do Cabanas | Pacote dos Namorados | Corpus Christi 

Julho - Inverno Termal | Férias Escolares | Pacote dos Amigos   

Agosto - Dia dos Pais | Cabanas Fest | Feijão com Samba

Setembro - Feriado de Independência | Semana Farroupilha

Outubro - Festival da Primavera | Dia das Crianças

Novembro - Feriado de Finados | Feriado da República

Dezembro - Semana de Compras | Natal das Águas | Réveillon nas Termas





Localização e Atrativos Regionais

Com relação a localização do complexo podemos afirmar com segurança 
que somos privilegiados. O Hotel está localizado no coração das Termas do 

Gravatal, bastando atravessar a rua para adentrar no centro comercial do 
bairro. A principal praça da cidade fica bem em frente à entrada do 

empreendimento. As ruas do bairro foram todas especialmente projetadas 
para o turismo com sinalização, acessibilidade, bancos, lixeiras, canteiros 

floridos e câmeras de segurança que garantem a beleza, harmonia, 
tranquilidade e o sossego do bairro. 

Já a cidade de Gravatal é o Portal de Entrada da Serra Catarinense, está 
incrustada no vale montanhoso entre a serra e o litoral sul, com milhares 

de atrativos ao seu entorno. Agências de Turismo oferecem passeios 
regulares para:

O Mirante da Serra do Rio do Rastro em Bom Jardim;

As Vinícolas de Vinho Goethe em Urussanga;

A Cultura Colonial Alemã em Vargem do Cedro;

A Laguna Histórica de Anita Garibaldi;

A Cultura Italiana de Nova Veneza;

A Rota da Cerveja Artesanal em Lauro Muller;

Os passeios de barco para avistar baleias em Imbituba;

O parque de aventuras Snow Valley em São Joaquim;





Divulgação e Marketing

O Cabanas Termas Hotel formatou um setor específico especializado em 
Divulgação e Marketing para ampliar a abrangência de seu produto e estender os 

horizontes da marca.  Seguimos um planejamento com cronograma de ações 
para alcançar essas metas e objetivos. Ferramentas digitais, participações em 

feiras e convenções, plano de publicidade entre outras ações estão sendo 
implantadas:

Nova Identidade Visual (logomarca, slogan, cores e fontes padrão);

Portal Digital Responsivo (Desktop, Tablet, Smartphone, Celular, SmartTV);

Atendente Virtual (Chatbot no site com mascote Blue);

Aplicativo Mobile (Programação do Hotel, Cardápio do Dia, Serviços Extras, Atrativos 
Turísticos, Informações Úteis, Opiniões e Sugestões);

Inbound Marketing (Marketing de interação com o consumidor);

Mídias Sociais - (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Youtube);

Email Marketing (mailling com mais de 18.750 contatos válidos);

Reservas Online (Motor de Reservas direto no site do hotel);

Portais de Reservas (Booking, Expedia, Decolar, Hotel Urbano, Hotéis.com, HotelBeds, 
TraveloCity, CVC, Trend, Submarino Viagens, Agoda, BestDay, Detecta Hotel, ETH-L, Abreu, 

Orbitz, Agoda, Tripconect, etc);

Portais de Avaliação (TripAdvisor, Trivago, Google, Foursquare, Yelp, Facebook, etc);

Clubes de Viagens (Candeias, SBtur, Coobrastur, Meridien e RZ Turismo);

Ferramentas de Geolocalização (Google Maps, Bing Places, Yelp, Waze, Here WeGo, Mappy 
Plans, The Transit, MapQuest, Navigon, etc);

Listas e Catálogos Online (Guia Mais, Apontador, Telelistas, Guia Fácil, Lista Mais, Disk Fácil, 
Lista Amarela, Sul Guia);

Feiras e Convenções em parceria com o COMTUR (Festuris em Gramado, ABNT Mercosul em 
Itajaí, Ugart em Porto Alegre, Salão Paranaense em Curitiba, Abav em São Paulo, Termatália na 

Espanha, FIT Cataratas em Foz do Iguaçu, FIT América Latina em Buenos Aires); 



Termas Hotel 

Blue
Arara Canindé 
Azul e Amarela



Contato

A central de atendimento conta com diversos meios de comunicação e 
interação com o público, visando facilitar o contato direto com o hotel. 

Oferecemos atendimento por telefone, e-mail, chat online, reserva online, 
formulários de contato, whatsapp e messenger, ainda estamos presentes 

nas principais redes sociais, portais digitais relacionados ao turismo e 
OTA’s. Para um contato mais direto com agências e parceiros 

disponibilizamos ainda integração via OMNIBEES.

Telefone: +55 (48) 3648.2082  |  3648.2556

WhatsApp: +55 (48) 99. 609.3855

E-mail: termas@cabanashotel.com.br | reservas@cabanashotel.com.br | 
contato@cabanashotel.com.br | marketing@cabanashotel.com

Reserva Online: sbreserva.silbeck.com.br/cabanashotel 

Redes Sociais: /CabanasTermasHotel 

Portais Turísticos: Hotel in Site, Encontrar Hotéis e Pousadas, Pousadas em 
Santa, Turista na Rede, Estadia Barata, Guia Hospedagem, Guia do Turismo, 

Brasil, Encantos do Sul, Ecoviagem, Chalés Chalés, Planeta Brasileiro, 
Cliquei Achei, Onde Hospedar, Melhores Pousadas, Viaje na Viagem, 

Observatório de Turismo UFPR, Mundo das Tribos, Área M, Hoteleiro.net, 
Seu Hotel Aqui

Links Especiais

Tour Virtual 360ºFotos do Hotel

Tarifário Eventos e Feriados

Nosso
Blog

Site do
Hotel

Utilize o leitor de QR-Code do smartphone



Um Paraíso em meio a Natureza

Thayus Domingos
(48) 9 9936.5810  |  marketing@cabanashotel.com

Dep. Marketing e Vendas

Sergio Luiz da Silva
(48) 9 9866.6731  |  termas@cabanashotel.com.br

Gerente de Recepção e Reservas

www.cabanashotel.com.br


