
DICAS DE VIAGEM 
Chegando em Ibiraquera  
Se você vier de avião até Florianópolis, poderá pegar ônibus ou táxi para a Barra de Ibiraquera.
Se você vier de avião até Jaguaruna, deverá agendar um translado com antecedência, pois lá pode não 
haver táxi disponível no momento de sua chegada e não há ônibus de fácil acesso para Imbituba

Ônibus de Florianópolis para a Barra de Ibiraquera
Você precisará pegar um táxi 
do aeroporto até a rodoviária, 
localizada no centro de 
Florianópolis. O custo é de 
aproximadamente R$50,00.
O ônibus custa aproximadamente 
R$35,00 e leva em torno de 2 horas 
até Araçatuba (a 7 km da Barra de 
Ibiraquera e do Mevlana Garden, 
o local do retiro), ou até a cidade 
de Imbituba (a 15 km do local do 
retiro).
De Araçatuba ou Imbituba, você 
precisará pegar táxi para chegar à 
Barra de Ibiraquera. O táxi custa 
em torno de R$50,00 e leva por 
volta de 15 minutos

Táxi 
Um táxi do aeroporto de Florianópolis à Barra de Ibiraquera custa em torno de R$ 280,00.
Um táxi do aeroporto de Jaguaruna à Barra de Ibiraquera custa em torno de R$ 240,00.
Você também pode reservar o “Mystic Taxi” com antecedência: entre em contato com a Nalini (48) 99155 
5311 /
 mystictaxi@gmail.com

Aluguel de carros 
Existem várias opções de aluguel de carros no aeroporto de Florianópolis, uma delas é a Localiza. Você 
pode fazer uma reserva pelo telefone 0800 979 2000 ou pelo site www.localiza.com.  
No aeroporto de Jaguaruna, você pode alugar carro nas empresas Gemix e Unidas, para mais informação 
entre em contato com o aeroporto pelo telefone (48) 3624 8824.



O que trazer 
Para seu maior conforto, segue abaixo algumas sugestões do que 
trazer ou adquirir aqui:
• Almofada ou cadeirinha de meditação (é possível alugar 
ou comprar cadeirinha de meditação durante o retiro, mas caso 
você tenha a sua, sugerimos trazê-la) 
• Tapete para ioga (o Mevlana Garden irá disponibilizar um 
para quem ficar hospedado, mas caso você tenha o seu, sugerimos 
trazê-lo)
• Manta para uso nas meditações
• Chapéu ou boné
• Chinelo de dedo
• Jaqueta de proteção contravento ou eventual queda de 
temperatura
• Biquíni ou sunga (calção de banho)
• Roupas brancas para os Satsangs aos domingos
• Despertador
• Repelente de insetos
• Guarda-chuva ou capa de chuva
• Protetor solar
• Garrafa reutilizável para água

Clima
A temperatura varia entre 14 e 28 graus. Ibiraquera é conhecida como uma das praias com mais vento do 
Brasil, boa para a prática do kite e windsurf.

Barra de Ibiraquera 
Na praia de Ibiraquera, há um pequeno mercado (Guimarães), farmácia e restaurantes. Se você precisar 
de outras lojas, o lugar mais perto é o centro de Imbituba, a 15 km (15 min de carro). Devido à pandemia, a 
melhor opção de transporte para o centro é táxi.

Na Barra de Ibiraquera não há bancos nem caixas eletrônicos. 

Lembramos que no Brasil, durante a pandemia, o uso de máscara pode ser obrigatório em locais públicos.

Bem-vindo ao Jardim do Amado!


