
Zurich Airport Brasil
FLORIANÓPOLIS, MACAÉ E VITÓRIA



Somos a Zurich Airport Brasil, empresa do grupo Zurich

Airport, que tem 100% da operação dos aeroportos de

Florianópolis, Macaé e Vitória.

Com 20 anos de experiência o Grupo Zurich Airport

está atualmente envolvido na operação de 9

aeroportos em todo o mundo. Sempre prestando

serviços excelentes, com objetivo de proporcionar a

melhor experiência aos nossos passageiros e visitantes.

A Zurich Airport Brasil tem no seu DNA uma visão

diferenciada da infra estrutura aeroportuária, baseada

no conceito de ser mais que aeroportos, posicionando-

se também como locais para compras, passeios,

eventos e lazer, com alto potencial de desenvolvimento

imobiliário sustentável.



• FLORIPA AIRPORT

▪ 4.4 milhões de passageiros/ano.

▪ Eleito o melhor aeroporto do Brasil em 2021.

▪ Complexo com Terminal, Boulevard 14/32, Terraço e
Pocket Parque.

• VITÓRIA AIRPORT

▪ 3.3 milhões de passageiros/ano.

▪ Terminal novo, inaugurado em 2019.

▪ Localização privilegiada, próximo a praia e aos
principais bairros da Grande Vitória.

• MACAÉ AIRPORT

▪ Base de grandes empresas no ramo de óleo, gás e
energia.

▪ Revitalização total, com ampliação e reforma do
terminal de passageiros e da pista (entrega em
2023).

▪ Cidade com a 2ª melhor infraestrutura turística do Rio
de Janeiro, atrás apenas da Capital.





O conceito Place To Be transforma as áreas
dos aeroportos em espaços para grandes
eventos e experiências, com a vantagem
de serem locais seguros e controlados.

Contato:

eventos@zurichairportbrasil.com

Nosso time de Marketing e Eventos atua focado na vocação
de cada um dos nossos aeroportos para desenvolver os
melhores eventos e ações junto com os parceiros.

mailto:eventos@zurichairportbrasil.com


INÚMERAS POSSIBILIDADES:

▪ Shows;
▪ Ativação de eventos para marcas;
▪ Terraço panorâmico para eventos;
▪ Eventos esportivos;
▪ Eventos corporativos;
▪ Feiras e Exposições;
▪ Conferências;
▪ Atividades de Experiencia e
▪ Tour no aeroporto.

EV
EN

TO
S



BOULEVARD 14/32

O GRANDE PALCO DE EVENTOS NO SUL DA ILHA

O Boulevard 14/32 é a primeira grande praça de eventos de aeroportos do Brasil, e o seu nome faz
referência às cabeceiras da pista principal do aeroporto. A área de 11 mil metros quadrados, possui
um grande espaço para eventos coberto, com capacidade para 2.600 pessoas, se tornando uma
excelente opção de lazer em Florianópolis, com ambientes indoor e também áreas abertas. Um
grande diferencial do Boulevard 14/32 para realização de eventos é o mix de lojas e serviços com
marcas internacionais e regionais. Além da segurança de realizar seu evento em uma área
controlada e com grande oferta de estacionamento.
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TERRAÇO PANORÂMICO

O Aeroporto Internacional de Florianópolis tem um
Terraço Panorâmico, de onde o visitante tem uma
visão privilegiada do pátio de aeronaves.

O espaço tem 600 metros quadrados e fica localizado
à direita do terminal, acesso por área externa. O
terraço também pode ser locado para eventos e
confraternizações, atendendo ao público de 192
pessoas em diversos formatos: auditório, coquetel,
mesas redondas, entre outros.
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VISITOR CENTER

Uma estrutura completa, muito utilizada para cursos,
possui um auditório mobiliado para 40 pessoas, com
estrutura de cozinha e banheiros exclusivos. O Visitor
Center, conta também com uma sala de apoio e uma sala
de reuniões para 10 pessoas.

Espaços Dimensão Capacidades

Área (m²) Metragem (m) Altura (m) Evento Auditório

Boulevard

Palco 493 37 X 13,3 3,8 _ _

Área Central Coberta 1368 48 X 28,50 10 2600 900

Terraço Panorâmico

Salão 305 24 X 15 2,65 192 150

Varanda 113 24,6 X 4,61 _ _

Visitor Center

Auditório 62,9 9,30 X  6,72 2,8 _ 40

Foyer / Bar 46,9 4,95 X 9,48 2,8 40 _

Reunião 13,02 4,40 X 3 2,8 _ 10



Pocket Park
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Um Pocket Park é um pequeno parque acessível ao público em geral e está localizado próximo ao Terraço Panorâmico do
Floripa Airport. Este ambiente outdoor, conta com uma quadra de Beach Tennis e possibilita experiencias únicas de lazer e
entretenimento, em diversas configurações de eventos.

Pocket Park



Pocket Park

Galeria Floripa Airport
A Galeria Floripa Airport, está localizada no primeiro andar do terminal,
em frente a área de Check-in do Aeroporto. Como propósito, busca
valorizar a cultura, através da curadoria de projetos e artistas regionais,
nacionais e internacionais. O espaço possui uma área aproximada de
100m².O MAIS NOVO ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES DE FLORIANÓPOLIS
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• FLORIPA AIRPORT 

• VITÓRIA AIRPORT 

• MACAÉ AIRPORT 

O conceito Place To Be transforma as áreas
dos aeroportos em espaços para grandes
eventos e experiências únicas, com a
vantagem de serem locais seguros e
controlados.

Possíveis áreas de utilização: Pista de
serviço; Estacionamento; Visitor center.

EXPERIÊNCIAS ÚNICAS

https://floripa-airport.com/
https://vitoria-airport.com.br/
https://macae-airport.com/



