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Como chegar ao Centro de Yoga Montanha Encantada 

 

 

 

De Florianópolis para Garopaba 

Partindo de Florianópolis, cerca de 80 km em direção ao Sul, utilize a BR101 até o trevo 

de Garopaba. No trevo de Garopaba, deixe a BR101, tomando a SC 434. Continue na SC 

434 em direção ao centro de Garopaba.  
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Siga em frente, sempre, passando pelo Campo D’Una, onde há indicação da entrada para 

a Praia do Rosa. Continue na SC 434, em direção ao centro de Garopaba, por cerca de 

6,8 km, quando você irá avistar sinalização para entrar na Praia da Barra. Permaneça e 

siga em frente na SC 434, por cerca de 150 metros, e entre no acostamento, à sua 

direita, no local onde há um ponto de ônibus. Neste local, do lado oposto da SC434, ou 

seja, à sua esquerda, você já irá avistar um banner com indicação do Centro de Yoga 

Montanha Encantada. Entre, à esquerda, nesta rua de terra que se chama Rua Luís 

Silveira Soares (também conhecida como Estrada Geral da Encantada). Siga sempre em 

frente, na Rua Luís Silveira Soares por cerca de 2,7km.  

Nesta rua também haverá pequenas placas indicativas do Centro de Yoga Montanha 

Encantada, que irão direcionar seu trajeto até o portão de acesso.  

 

Do centro de Garopaba para o Centro de Yoga Montanha Encantada 

 

 

Partindo do centro de Garopaba, pegar a estrada SC-434, em direção à BR101. Passe os 

bairros Pinguirito, Palhocinha, Areais de Palhocinha e Serraria. No bairro Encantada, 

passe as lojas Figueiredo, passe o quebra-molas e tome a primeira à direita. Esta é a Rua 

Luís Silveira Soares (também conhecida como Estrada Geral da Encantada). Siga sempre 

em frente, na Rua Luís Silveira Soares por cerca de 2,7km. Nesta rua também haverá 

pequenas placas indicativas do Centro de Yoga Montanha Encantada, que irão 

direcionar seu trajeto até o portão de acesso. Importante não seguir os aplicativos de 

GPS, pois vão indicar uma rota por um caminho inexistente, através do bairro Serraria. 
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É importante não seguir rotas através de aplicativos como Google Maps e Waze, pois 

eles indicarão um caminho inexistente, que direciona à uma trilha que carros não 

acessam. O acesso à Montanha Encantada se dá somente a partir da Rua Luis Silveira 

Soares (também chamada de Estrada Geral da Encantada). 

 

Centro de Yoga Montanha Encantada 

Rua Luis Silveira Soares, 108. 

Bairro Encantada. Garopaba – SC 

Tel.: (48) 3254-2112 


