
Um estado de espírito, um mix 
de aromas e sabores direto 
de um verdadeiro paraíso. O 
mais premiado hotel de praia 
do país está localizado em um 
cenário fascinante, com belas 
praias e a exuberante Mata 
Atlântica em seu entorno. Está 
localizado em Governador 
Celso Ramos, a 50 minutos 
de Florianópolis. Refeições 
memoráveis, piqueniques, aulas 
de culinária e degustação de 

herança da família do simpático 
senhor, que foi passada de geração 
em geração. Em seu próprio barco, 
seu Edézio nos leva a uma viagem 
pela história dessa região.
Quem avista as águas calmas 
da Ponta dos Ganchos não 
imaginaria que a região e o 
entorno foram colonizados a 
partir de um núcleo de captura 
de baleias na época do Brasil 
Colônia. Felizmente, a pesca 
entrou em decadência e os 
povoados vizinhos se reuniram em 
aproximadamente 25 unidades 
fazendeiras. Hoje são 14 mil 
habitantes, mais de 70% vivendo 
da pesca. A produção de mariscos 
em cativeiro é a maior no Estado 
de Santa Catarina. Ganchos ainda 
preserva suas crenças e suas 
tradições, uma cultura viva dentro 
do coração e da alma do povo 
simples e hospitaleiro.
Seu Edézio nos proporciona 
ampliar o olhar por sua própria 
história através desse passeio. No 
final, uma degustação de ostras 
e espumante rosé brindam a 
travessia. Um passeio espetacular 

cachaça artesanal produzida na 
região são algumas das formas 
de saborear esse destino. Além 
disso, um delicioso e pitoresco 
passeio em um “barco pescador” 
permite conhecer os recantos e 
as paisagens deslumbrantes do 
litoral catarinense. 
Junto com seu Edézio, pescador 
nativo, embarcamos em uma 
vivência deliciosa. A pesca foi uma 

em termos de excelência de servi-
ço oferecido pelo Hotel Ponta dos 
Ganchos e uma interessante visita 
à cultura local que alimenta nosso 
saber e perceber. 
Mais informações para essa 
vivência: goute@goute.com.br 

O impecável Ponta 
dos Ganchos mostra 
a rica cultura local 
Valorizar a cultura, vivenciar 
os costumes e muitas outras 
experiências aguardam 
o viajante no Resort

A colunista Dani Hispagnol 
vivencia os territórios Da Terra ao 
Prato e dirige a agência Gouté – 
Vivências Gastronômicas.
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