PRAIAS DE
ALAGOAS

PISCINAS NATURAIS DE MARAGOGI / SHUTTERSTOCK

GUIA COMPLETO
As melhores dicas em Maragogi
e nos litorais Sul e Norte

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções têm
ótimo custo/benefício e são sempre
monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

CARTÃO CVC

FOTO: PONTAL DA BARRA / SHUTTERSTOCK

CVC 24h:
3003 2977

Clientes com cartão CVC Itaucard
Visa Platinum ganham benefícios
exclusivos no destino e podem pagar
a viagem em até 14x sem juros.

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
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PREPARE
SUA VIAGEM

LOCALIZE-SE
NO MAPA

FOTO: ABIH KAIO FRAGOSO

PRAIA
A PRAIA
Praia do Francês 12
Barra de São Miguel 12
Praia do Niquim 12
Ipioca 12
Dunas de Marapé 13
Maragogi 13
Japaratinga 13
Praia do Patacho 13
MARAPÉ

FOTO: ANETO HERCULANO

COMBOS
DE PASSEIOS
DICAS DE
ROTEIROS
FOTO: DIVULGAÇÃO
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PASSEIOS
PARA TURBINAR
SUA VIAGEM

FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO

BUGUE NAS FALÉSIAS DO GUNGA
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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ATRAÇÕES
ALÉM DAS PRAIAS
SABORES
OS PRATOS TÍPICOS
NA HORA
DA FOME...
RESTAURANTES
HOTÉIS
A SELEÇÃO DA CVC
ALAGOAS
COMBINA COM...

PREPARE
SUA
VIAGEM

VOCÊ VAI PRECISAR apenas do
RG e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar em um
avião ou um ônibus rumo às cidades
alagoanas e para fazer check-in nos
hotéis. Menores de idade devem viajar
com RG ou certidão de nascimento.

OLHE O RELÓGIO Alagoas
segue o horário de Brasília.
CIRCULANDO Você pode alugar um
carro na CVC para explorar as praias de
Alagoas a partir de Maceió ou Recife.
Neste caso, é preciso apresentar
Carteira Nacional de Habilitação válida.

OS TERMÔMETROS MARCAM
temperaturas constantes o ano
inteiro. De novembro a abril, as
máximas chegam a 30 oC, enquanto
de junho a outubro as mínimas
podem cair a 21 oC. No verão, as
águas são mais cristalinas.

VOU DE AVIÃO O Aeroporto
Internacional de Maceió - Zumbi dos
Palmares fica a 25 km do Centro.
Para as praias do Norte de Alagoas,
o Aeroporto Internacional do Recife/
Guararapes - Gilberto Freyre também
é uma opção, já que fica a apenas
125 km de Maragogi.
Tempo médio de voo para ambos os
aeroportos desde...
• São Paulo – 2h55
• Belo Horizonte – 2h20
• Brasília – 2h25
• Rio de Janeiro – 2h50
• Porto Alegre – 4h

SALA VIP NO AEROPORTO
Nos principais aeroportos do
Brasil, você pode esperar o seu
voo na sala VIP, com bebidas
alcoólicas e não alcoólicas,
comidas e internet à vontade,
pagando uma tarifa CVC exclusiva.

FOTO: ANETO HERCULANO

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em Alagoas
é de 220 volts.

PRAIA DO GUNGA
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As melhores praias de Alagoas
ficam a curta distância da capital
Maceió. Veja as principais distâncias
a partir do Centro.

LOCALIZE-SE

MARAGOGI

JAPARATINGA
PRAIA DO
PATACHO

PONTO DE
PARTIDA PARA
AS DISTÂNCIAS

SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES

PRAIAS

SONHO VERDE
IPIOCA

MACEIÓ

PRAIA DO FRANCÊS
BARRA DE SÃO MIGUEL
PRAIA DO NIQUIM
PRAIA DO GUNGA

DUNAS DE
MARAPÉ

DE MACEIÓ PARA...
Praia do Francês
Ipioca
Barra de São Miguel
Praia do Niquim
Sonho Verde
Praia do Gunga
Dunas de Marapé
Japaratinga
São Miguel dos Milagres
Praia do Patacho
Maragogi
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20 km
27 km
28 km
30 km
36 km
40 km
65 km
120 km
100 km
130 km
130 km

PRAIAS DE
ALAGOAS

ESTADO DE PURA BELEZA
Para além da capital Maceió, o Estado de Alagoas exibe um dos litorais
mais belos do nosso país, banhado por um mar tão cristalino e esverdeado
que, na região de Maragogi, chega a receber o apelido de “Caribe
brasileiro”. Ali, nessa cidade que fica no Norte do Estado, já na divisa com
Pernambuco, você aproveita as piscinas naturais repletas de peixes e corais.
É muito fácil também esticar até as outras lindas praias da região, como a
badalada e rústica São Miguel dos Milagres e a paradisíaca Sonho Verde.
Já no Sul do Estado, estão mais belezas imperdíveis, como as praias do
Francês, do Gunga e do Ninquim. Em todas, você aproveita areia clara e
mar Calmo. Seja qual for sua preferência, sempre encontrará um lugar ao
sol para badalar em turma, relaxar a dois ou se divertir em família.
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PRAIA DO FRANCÊS

FOTO: SHUTTERSTOCK

PASSEIO PANORÂMICO
MACEIÓ COM PRAIAS
DO LITORAL SUL

O passeio panorâmico pela capital
alagoana percorre seus principais
pontos turísticos e históricos, como
a Catedral Metropolitana, a Praça
Marechal Deodoro da Fonseca
e as igrejas Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos e Bom Jesus
dos Martírios. No Mirante de São
Gonçalo, você tira lindas fotos do
mar verde e tranquilo da região.
Depois, percorre a orla das praias
de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca,
com parada para um refrescante
banho de mar e também para
compras de artesanato local. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 8 horas. A partir de
R$ 72 por pessoa.

PRAIA DE PAJUÇARA

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC podem ser
privativos ou em grupo, à sua escolha,
sempre com conforto, segurança e
assistência da nossa equipe. As saídas
acontecem a partir de hotéis ou
pousadas em Maceió.

SONHO VERDE

Localizada no município de Paripueira, no
Norte de Alagoas, a linda praia tem águas
mornas e brandas, especialmente quando
a maré está baixa. À sombra de um vasto
coqueiral, você pode curtir a excelente
estrutura dos restaurantes especializados
em gastronomia regional e ainda fazer um
divertido passeio opcional de jipão até a praia
do Carro Quebrado, que exibe magníficas
falésias de areias coloridas. Sonho Verde fica
36 km ao Norte de Maceió. Inclui: transporte
de ida e volta e guia. Duração: 8h. A partir de
R$ 56 por pessoa.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

PRAIA DO CARRO QUEBRADO, OPCIONAL NO PASSEIO SONHO VERDE
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PASSEIOS

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

PRAIA DO GUNGA

Na CVC, você escolhe como
deseja passear. Pode contratar,
por exemplo, passeios em veículos
individuais, com motoristas-guias,
alugar um carro para explorar a
região do seu jeito.

Com águas cristalinas
e coqueiros a perder de
vista, a Praia do Gunga,
na cidade de Barra de São Miguel e
40 km ao Sul de Maceió, é uma das
mais belas do Brasil. Nela, uma ponta
de terra invade o mar, separando a
Lagoa do Roteiro do Rio São Miguel e
do Oceano Atlântico, onde as águas
doces e salgadas se unem. É uma
delícia se banhar no mar calmo da
praia, represado por recifes na maré
baixa, ou contratar passeios opcionais,
como de bugue até as famosas
falésias do Gunga, incríveis paredões
rochosos coloridos, e o de jangada
ou catamarã. Inclui: transporte de
ida e volta ao hotel e guia. Duração:
8 horas. A partir de R$ 56 por pessoa.

PISCINAS NATURAIS DE MARAGOGI

MARAGOGI

A cidade, que fica a 130 km
ao Norte de Maceió, é um dos
destinos praianos mais visitados
de Alagoas. O lindo mar verde e transparente,
que confere à cidade o apelido de “Caribe
brasileiro”, é cenário para o passeio de
barco (pago à parte) que leva até as piscinas
naturais, a 6 km da costa, repletas de peixes
e corais. Além disso, você ainda aproveita
a ótima estrutura de restaurantes à beira
da praia. Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel e guia. Duração: 8 horas. A partir de
R$ 91 por pessoa.

PRAIA DO GUNGA

LEMBRE-SE QUE É JUSTAMENTE A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS
NATUR AIS QUE FAZ DE TODOS OS NOSSOS DESTINOS TÃO INCRÍVEIS.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS

CURTA VÁRIOS PASSEIOS
COM ECONOMIA

Nossos especialistas, disponíveis
para lhe dar total assistência
no destino, criaram passeios
incríveis, que podem ser
parcelados em 12x e comprados
em combos (veja pág. X).

FOZ DO RIO
SÃO FRANCISCO

Exuberante, o ponto onde o Rio São
Francisco deságua no mar já foi
cenário de novelas como Velho Chico
e Cordel Encantado, da TV Globo. Para
conhecê-lo, você segue até o município
de Piaçabuçu, a 117 km da Praia do
Francês. Em seguida, embarca em
uma escuna e navega pelo rio até a
sua foz, onde estão as únicas dunas
móveis de todo o litoral alagoano. Ali,
pode caminhar sobre elas e tomar um
delicioso banho no rio de águas verdes.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel
e guia. Duração: 8 horas.
A partir de R$ 94 por pessoa.

PRAIA DO TOQUE, EM SÃO MIGUEL DO MILAGRES

SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES

No litoral norte do Estado,
a 100 km de Maceió, a
paradisíaca São Miguel dos Milagres
rende momentos inesquecíveis à beira-mar. Com suas praias de areia branca
e semidesertas, banhadas por águas
mornas, calmas e cristalinas, a cidade
é palco de um dos réveillons mais
animados do país, além de ser um
charmoso destino o ano inteiro. É um
encanto a estrutura rústica da praia,
onde você pode fazer passeio opcional
de bugue ou então ir às piscinas naturais
a bordo de uma jangada, quando a maré
está baixa. Também pode passar um
tempo na Praia do Riacho e, de lá, seguir
para a Praia de Tatuamunha, que oferece
passeio opcional para ver peixes-bois, ameaçados de extinção. Inclui:
transporte de ida e volta e guia. Duração:
8 horas. A partir de R$ 91 por pessoa.

FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular, com outras
pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada, pronta para ajudar. A partir
de R$ 65 para Maceió, R$ 345 para Maragogi e R$ 226 para Litoral Sul, por pessoa.

FOTOS: ANETO HERCULANO/MTUR
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COMBOS DE PASSEIOS

Compre mais de um dos passeios incríveis, vistos nas páginas anteriores, para
ter descontos e para aproveitar mais a viagem. Os passeios de cada combo
são feitos em dias diferentes.
COMBO DOS SONHOS

COMBO PROMOCIONAL –
COMBO DOS MILAGRES

3 PRAIA DE SONHO VERDE
3 PRAIA DO GUNGA

3 PRAIA DO GUNGA
3 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

A partir de R$ 101 por pessoa

A partir de R$ 135 por pessoa

COMBO PARAÍSO

COMBO PROMOCIONAL –
COMBO IMPERDÍVEL

3 MARAGOGI
3 PRAIA DO GUNGA

3 PRAIA DE SONHO VERDE
3 PRAIA DO GUNGA
3 MARAGOGI

A partir de R$ 150 por pessoa

A partir de R$ 182 por pessoa

ALAGOAS DE NORTE A SUL –
COMBO SE APAIXONE
DE NORTE A SUL

3 SONHO VERDE
3 PRAIA DO GUNGA
3 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES
3 MARAGOGI
A partir de R$ 345 por pessoa

MARAGOGI

PRAIA DE JURERÊ

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC

Atendimento
CVC

FOTO: SHUTTERSTOCK

Veículos exclusivos
nos passeios e nos
transportes de
chegada e saída
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Equipe
de guias
totalmente
preparados

DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas xx a xx
FOTO: ANETO HERCULANO/MTUR

4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Em Maragogi, você curte as
exuberantes piscinas naturais, parte
de uma das formações de coral mais
importantes do planeta, onde pode
mergulhar em até 5 m de profundidade ou
relaxar nos bancos de areia.
2º Dia: Passe o dia na paradisíaca Praia
do Gunga, com estrutura de barracas e
passeios opcionais de barco ou bugue.
3º Dia: É uma delícia visitar a rústica São
Miguel dos Milagres, com praias pouco
visitadas e lindos coqueirais.

GALÉS DE MARAGOGI

4º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Em Barra de São Miguel, você se
banha nas piscinas naturais cercadas por
uma barreira de corais ou então descansa
nos gazebos, nas espreguiçadeiras e no
redário da praia.
5º Dia: Aproveite o dia nas águas mornas
e calmas da praia de Sonho Verde,
ideal para a prática de stand up paddle
e caiaque. Dali, pode visitar também a
deslumbrante Praia de Carro Quebrado,
famosa pelas falésias de areias coloridas.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

PONTA VERDE, MACEIÓ

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Faça o Passeio panoâmico Maceió
com praias do litoral sul para conhecer
a capital alagoana e suas lindas praias,
como Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca.
7º Dia: Desbrave a Foz do Rio São
Francisco, que já serviu de cenário
para novelas, rodeada por dunas
móveis de areia.
8º Dia: Hora de voltar para casa.

BARRA DE SÃO MIGUEL
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PRAIA A PRAIA
Além de curtir os passeios
oferecidos pela CVC, você
ainda pode visitar outras
lindas praias de Alagoas.

PRAIA DO FRANCÊS

PRAIA DO NIQUIM

A praia, que fica no município
de Marechal Deodoro, 20 km
ao Sul de Maceió, tem areia
fofa, águas verdes e coqueiros. Do lado
esquerdo, você admira os lindos recifes,
que represam o mar cristalino; do lado
direito, ondas e ventos fortes atraem
surfistas e praticantes de windsurfe.
Passeio de barco, banana boat, aulas de
surfe, caiaque e mergulho são algumas
das atividades na praia, que também
oferece ótima estrutura de restaurantes.

PRAIA DO NIQUIM

Além de relaxar na boa faixa de areia
clara e fina, você curte a beleza do
mar calmo e cristalino, propício para
banho e para a prática de esportes
náuticos, como vela e caiaque. A ótima
infraestrutura inclui bares e quiosques,
com bebidas geladas e o melhor da
culinária local, 30 km ao Sul de Maceió.

IPIOCA

Você passa o dia curtindo badalados
clubes de praia, como o Hibiscus Alagoas,
dentro do condomínio Angra de Ipioca,
com restaurante, piscina, redário, tendas
para massagem e parquinho à beira-mar.
Os banhos de sol e mar são embalados
pela música ambiente e, na hora da fome,
os pescados e frutos do mar caprichados
do restaurante servem até duas pessoas.

PRAIA DO FRANCÊS

BARRA DE
SÃO MIGUEL

Protegida por uma barreira
de corais, a praia que fica
na cidade de mesmo nome tem
um mar que parece uma piscina no
período de maré baixa. Já durante
a maré alta, os praticantes de surfe
fazem a festa. Seu trecho de areia
é curto, diferentemente da Praia
do Gunga, localizada no mesmo
município, 28 km ao Sul de Maceió.
FOTOS: ANETO HERCULANO/MTUR

IPIOCA
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PRAIAS

PRAIA DE
JAPARATINGA

Antiga colônia de pescadores,
Japaratinga, município entre
Maragogi e Porto de Pedras que fica
120 km ao Norte de Maceió, oferece
cinco praias de águas calmas, areia clara
e coqueiros. A Praia de Japaratinga, que
carrega o nome da cidade, é uma das
mais belas, com piscinas naturais e a Croa
de São Bento, um banco de areia no meio
do mar, que pode ser acessado de barco.

DUNAS DE MARAPÉ

DUNAS DE MARAPÉ

O complexo turístico que fica
na cidade de Jequiá da Praia,
65 km ao Sul de Maceió, reúne
praias, manguezais, falésias e trilhas,
bem servido por infraestrutura turística.
Para desbravar a região, você pode fazer
um passeio de barco, que inclui parada
para o famoso banho de argila da região.
PISCINAS NATURAIS DE MARAGOGI

PRAIAS DE MARAGOGI

PRAIA DO PATACHO

A cidade de Maragogi é agraciada
com lindas praias, além da
principal, que leva seu nome.
Em comum, todas exibem o mesmo mar
cristalino e tranquilo, com piscinas naturais
que podem ser visitadas na maré baixa. A
Praia de Barra Grande tem como destaque
o banco de areia Caminho de Moisés; na
Praia do Antunes e em Burgalhau, você faz
passeios de bugue; em Peroba, a beleza
maior fica por conta do encontro do rio com
o mar; na Ponta do Mangue, tem passeios
de lancha; em Burgalhau

Praticamente deserta, a
lindíssima praia situada na
cidade de Porto de Pedras,
130 km ao Norte de Maceió, é um
paraíso rústico e sossegado, com águas
translúcidas e areias claras. Emoldurado
por coqueiros, o mar recua na maré baixa,
aumentando a faixa de areia em frente às
piscinas naturais. Por se tratar de um lugar
bem preservado, não conta com estrutura
de barracas para passar o dia, mas há
alguns restaurantes por perto.

PRAIA DO PATACHO
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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ATRAÇÕES

Outros programas na região, sejam culturais ou na natureza, deixam a sua
viagem ainda mais completa.
LAGOA MANGUABA

ZOO PET SILVESTRE

A maior lagoa do Estado, com
42 km2, faz parte de um complexo que,
ao desaguar no mar, forma um dos
ecossistemas mais importantes do
Brasil. Passeios de barco percorrem
os canais e as ilhotas que compõem
o lindo cenário da lagoa, atualmente
tema de estudos que avaliam o impacto
ambiental da poluição. Fica entre as
cidades de Pilar e Marechal Deodoro.

Em Maragogi, famílias com
crianças se divertem ao
interagir com vários animais
resgatados, em uma verdadeira uma aula
sobre preservação do meio ambiente.
Vivem ali jacarés, corujas, macacos,
araras e outras lindas espécies.

PONTAL DA BARRA

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: SHUTTERSTOCK

O bairro histórico localizado no Sul de
Maceió é famoso pela tradicional renda
filé, motivo pelo qual é conhecido como
Bairro das Rendeiras. O bordado, que
atravessa gerações, é feito em uma
rede de pesca estendida no tear. Você
fica impressionado com a agilidade dos
artesãos, que trabalham na frente das
casas, usando agulha e linhas coloridas
para criar vestidos, saias, toalhas, jogos
americanos, cortinas e muitas outras
belezas artesanais.

RENDA FILÉ

SANTUÁRIO DO PEIXE-BOI

Na cidade de Porto de Pedras,
o santuário é um ponto de
preservação da vida marinha, com
projetos educacionais. Ali você
observa o peixe-boi, animal nativo
que está ameaçado de extinção.
Para conhecer a área, pode fazer
um passeio de jangada a remo pelo
Rio Tatuamunha.

PEIXE BOI
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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SABORES

A culinária alagoana é uma
deliciosa mistura entre receitas
típicas do Nordeste e os frutos
do mar fresquíssimos da região.

2

Chiclete de camarão O prato,
famoso principalmente na Praia
do Francês, consiste em camarão
gratinado com um molho de cinco
tipos de queijo, que fica “puxa-puxa”
como um chiclete.

1

3

Caldinho de sururu A saborosa
receita, feita com os típicos
moluscos das lagoas do Estado,
leva leite de coco, que deixa a
textura semelhante à de um
creme. Outra versão é o sururu
de capote, em que o molusco
é cozido dentro da concha,
acompanhado de pirão.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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Carne de sol Típica do
Nordeste brasileiro, a
carne de sol é sucesso
também em Alagoas
e tem até restaurantes
especializados em receitas
feitas com a delícia, que,
durante o preparo, é
salgado e seco ao vento.

SABORES

4

Camarãozada O nome já entrega o ingrediente principal: os camarões
são temperados com suco de limão e sal antes de serem adicionados ao
leite de coco. O prato costuma receber acompanhamentos como pirão ou
arroz.

5

Bolinho de goma de Maragogi
O delicioso é a marca registrada do
povoado de São Bento, em Maragogi.
A guloseima, vendida em diversos
lugares pela região, é preparada com
ingredientes bem simples: amido
de milho, gema de ovo, açúcar,
margarina e leite de coco.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

6

Sorvete de tapioca Além da famosa
tapioca nordestina, o saboroso
sorvete leva ingredientes como leite
condensado e leite de coco.
16

NA HORA
DA FOME...

PONTAL DE MARAGOGI

Você aproveita drinques e frutos do mar
em um ambiente descontraído, enquanto
relaxa na piscina ou no redário de frente
para o mar de Maragogi. Rodovia AL-101
Norte, km 130, s/nº, Burgalhau, Maragogi.
$$

Sem nem precisar tirar
o pé na areia, você prova
deliciosos pratos nas
praias alagoanas.

MILAGRES DO PORTO

Em São Miguel dos Milagre, é uma delícia
saborear a culinária típica regional, com
frutos do mar, bolinhos, pastéis e petiscos
variados, acompanhados por drinques e
cervejas. R. Ana Marinho Braga, s/nº, São
Miguel dos Milagres. $$

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 30 a R$ 40

$$ – de R$ 40 a R$ 60
$$$ – acima de R$ 60

MOJICA PRAIA

Descontraído, o restaurante Mojica, na
Praia do Francês, oferece um menu com
ampla variedade de pescados, para você
provar enquanto relaxa à beira-mar.
Av. Verdes Mares, 240, Praia do Francês,
Mal. Deodoro. $$

PRAÊRO BEACH CLUB

Frutos do mar e petiscos são as principais
delícias servidas neste beach club, que tem
lounges com espreguiçadeiras na areia da
Praia do Niquim. Av. Leonita Cavalcante,
s/nº, Barra de São Miguel. $$

RESTAURANTE ANAUÊ

A família toda aproveita uma
refeição neste restaurante da
Praia de Sonho Verde, que tem
equipe de recreação e um bufê especial de
gastronomia diversa e caprichada. Rodovia
AL-101 Norte, km 45, Praia de Sonho Verde,
Paripueira. $$

VILLA NIQUIN

Em Barra de São Miguel, o complexo
reúne lojas, restaurantes, bares e
cervejaria, a três quadras da Praia do
Niquim. Entre as opções gastronômicas,
você encontra culinária japonesa, carnes
especiais, comida nordestina, batata
rosti, crepes e muitas outras delícias.
R. Gen. Mario C Lima, 2, Porto de Vacas,
Barra de São Miguel. $$

FOTO: SHUTTERSTOCK

STELLA MARINA

O complexo náutico e gastronômico em
Barra de São Miguel abriga o restaurante
Ancori Beach, com cardápio de massas
e frutos do mar. R. Manoel R. Gouvêia, 43,
Saquarema, Barra de São Miguel. $$$
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
PRAIA DO FRANCÊS Enquanto o lado esquerdo é protegido por recifes, com água

cristalina e tranquila, o lado direito, tomado por ondas fortes e coqueirais, é o point dos
surfistas. Fica no município de Marechal Deodoro, a 20 km de Maceió.

BARRA DE SÃO MIGUEL A cidade conta com a praia de mesmo, que tem ótima

infraestrutura e um mar supertranquilo, e também com a Praia do Niquim, boa para
esportes náuticos. Fica a 30 km de Maceió.

MARAGOGI Com boa estrutura turística, as praias da cidade têm lindas piscinas

naturais com águas cristalinas e recifes de corais. Fica a 130 km de Maceió.

JAPARATINGA A antiga vila de pescadores entre Maragogi e Porto de Pedras oferece

praias com piscinas naturais. É onde está a Croa de São Bento. Fica a 120 km de Maceió.
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POUSADA DOS JANGADEIROS
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado
Frigobar
Cofre
Secador de cabelo
TV a cabo
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito

PRAIA DO FRANCÊS

MUITO CONFORTÁVEL

HOTEL PONTA VERDE
PRAIA DO FRANCÊS À beira-mar, na Praia do Francês, é
uma delícia a área de lazer
com piscina e hidromassagem na
cobertura, com linda vista para o
mar – até dá ânimo de usar a academia
com esse panorama. Para as famílias,
a copa do bebê e clube infantil são
uma mão na roda. No espaço zen, você
aproveita massagens relaxantes. R. das
Algas, 300, Praia do Francês, Mal. Deodoro.

CONFORTÁVEL

POUSADA PARIS Em 500 m, você chega
à Praia do Francês, onde passa o dia e,
depois, relaxa na piscina da pousada ou
descansa em seu confortável quarto, que
tem smart TV com Netflix. R. Curimã,
19, Loteamento Luar do Frances, Praia do
Francês, Mal. Deodoro.

POUSADA SEMPRE
GRACIOSA É muito gostoso
curtir a área externa da pousada,
que tem um lindo jardim ao
redor da piscina. Para as crianças, tem
brinquedoteca e sala de jogos. Tudo isso a
apenas 250 m da praia e pertinho de lojas
e restaurantes. R. Cavalo Marinho, 21, Praia
do Francês, Mal. Deodoro

PONTA VERDE FRANCES

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.
POUSADA SEMPRE GRACIOSA
FOTO: DIVULGAÇÃO
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BARRA DE SÃO MIGUEL

Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo do
hotel, benefícios como entrada
antecipada e saída em horário
estendido dos apartamentos,
upgrade de categoria, mimos
especiais e muito mais. Consulte
condições e disponibilidade dos
hotéis participantes.

SIMPLES

HOTEL RIO MAR A quatro
quadras da Praia da Barra de
São Miguel, este hotel, ideal
para famílias, tem atrações para
todas as idades, como playground, sala de
jogos e churrasqueira. E você ainda curte,
do seu quarto, a linda vista para os jardins.
R. Escritor Félix Lima Júnior, 35, Centro.

LUXO

KENOA BEACH SPA &
RESORT É muito exclusiva
e sofisticada a experiência
de se hospedar em um dos
melhores hotéis da região, de frente para
a praia. Os pais relaxam nas piscinas
de borda infinita, que parecem se fundir
com o mar, e as crianças ficam bem
assistidas no clube infantil. R. Escritor

CONFORTÁVEL

VILLAGE BARRA HOTEL
Pé na areia, na Praia de Niquim,
você e a família toda aproveitam
uma área de lazer completa,
com clube infantil, sala de jogos, campo de
futebol, quadra de vôlei e solário. R. Sen.
Arnon de Mello, 65, Praia do Niquim.

Jorge de Lima, 58, Barra Mar.
LUA POUSADA A apenas 100 m da Praia
da Barra de São Miguel, os confortáveis
quartos têm varanda com rede e a maioria
deles oferece também TV com Netflix.
E você ainda pode usar a churrasqueira
da área comum, a cozinha baby e as
bicicletas vintage disponíveis para
locação. Av. Moema Cavalcante Bastos,
385, Barra Mar.

HOTEL RIO MAR

KENOA RESORT
FOTO: DIVULGAÇÃO
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MARAGOGI

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h

CONFORTÁVEL

CROA MARES MARAGOGI
Você fica pé na areia, na Praia
de Peroba, a 12 km do Centro
de Maragogi. Na pousada, as
famílias aproveitam a linda piscina (com
área infantil) e a sala de jogos. Para as
crianças, tem também clube infantil.
Rod. AL-101, km 138, 80, Praia de Peroba.

GRAND OCA RESORT

JAPARATINGA

POUSADA DOS JANGADEIROS
Localizada à beira-mar, no centro de
Maragogi, oferece restaurante, piscinas
adulto e infantil, sala de jogos, baby copa,
brinquedário e lavanderia. Av. Senador Rui
Palmeira s/n, Centro.

SIMPLES

POUSADA BADEJO
Oferecendo uma piscina ao ar livre e
restaurante, a Pousada Badejo está
localizada em Japaratinga. R. Francisco de
Barros Regis, 36, Centro.

POUSADA PONTA DE MANGUE
Fica na Praia de Ponta de Mangue, que
pode ser acessada por trilhas dentro
da pousada. Cadeiras e tendas são
oferecidas à beira-mar. Conta com três
piscinas adulto e três infantis. Rodovia AL101 Norte, km 105, Ponta
de Mangue

CONFORTÁVEL

POUSADA PARAISO DOS COQUEIRAIS
A 150 m da Praia de Japaratinga, oferece
piscina com espreguiçadeiras e bar
molhado. Você ainda desfruta de quadras
de vôlei e futebol, além de poder usar a
churrasqueira da pousada. Com varanda,
os quartos apresentam decoração em
estilo de praia. Rodovia AL-101 Norte,
Japaratinga

MUITO
CONFORTÁVEL

GRAND OCA MARAGOGI
RESORT Você curte todas a
praticidade e mordomia de um
resort Tudo Incluído pé na areia, com seis
piscinas para adultos e crianças, além de
atividades diárias para todas as idades.
Rod. AL-101 Norte, km 136, 100, Praia de
Ponta de Mangue.

MUITO CONFORTÁVEL

VILA DE TAIPA EXCLUSIVE HOTEL
Fica em em dos lugares mais bonitos
e tranquilos do litoral alagoano, na
charmosa vila de Japaratinga, vizinha a
Maragogi. Oferece o melhor em conforto,
gastronomia e lazer, além de alguns
apartamentos equipados com banheira
de hidromassagem e ofurô balinês para
relaxamento. Possui restaurante próprio
servido pelo renomado Companhia da
Lagosta, que traz no cardápio verdadeiras
maravilhas da culinária alagoana. Rua da
Praia, 107, Povoado.

PRAIA DOURADA MARAGOGI PARK
O hotel é pé na areia, na Praia de
Burgalhau, e tem quartos com varanda e
rede, voltados para o mar. A área de lazer
é completa, para adultos e crianças, com
piscinas enormes. Rod. AL-101 Norte,
km 130, 900, Praia de Burgalhau.
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AS PRAIAS DE ALAGOAS
COMBINAM COM…

PORTO DE GALINHAS

PORTO DE GALINHAS

RECIFE

À beira-mar, a capital pernambucana é
repleta de atrações culturais, endereços
históricos e muita animação, que você
pode conhecer na ida ou na volta. A terra
do frevo também é conhecida pelo apelido
de “Veneza Brasileira”, em referência à sua
geografia singular, com várias ilhas, canais
e pontes, que se destacam no conjunto
arquitetônico de traços portugueses. Fica a
260 km de Maceió e a 135 km de Maragogi.

FOTO: DIVULGAÇÃO

A praia, em Pernambuco, é palco para o famoso passeio de jangada até as piscinas
naturais, repletas de peixinhos. O mar clarinho, represado por corais e rico em
biodiversidade, tem a agradável temperatura de 28 oC. A vila de Porto de Galinhas
concentra também lojas, hotéis e restaurantes, um belo cenário para bater perna. Fica a
250 km de Maceió e a 90 km de Maragogi.

RECIFE

FOTO: DELMIRO GOUVEA

CÂNIONS DO XINGÓ

Na divisa entre Sergipe e Alagoas, a
295 km de Maceió, você testemunha o
quinto maior cânion do mundo (sendo
o maior navegável). A partir da cidade
de Canindé de São Francisco, os
passeios de barco percorrem um braço
do Rio São Francisco, rodeado por
belos paredões rochosos esculpidos
naturalmente, há mais de 60 mil anos.

CÂNIONS DO XINGÓ
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em até 12x iguais
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito CVC Itaucard
Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina

FOTO: MARAGOGI / SHUTTERSTOCK

CVC 24h: 3003-2977
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Cartão de crédito CVC Itaucard Visa Platinum: Anuidade Grátis² mediante gastos por fatura!¹
¹Cartão sujeito à análise de crédito. ²Redução progressiva na parcela da anuidade conforme gastos por fatura: 30% para gastos de R$ 2.000, 50% para
gastos de R$ 2.500 e 100% para gastos acima de R$ 3.500. Caso não atinja o gasto mensal por fatura, o valor da anuidade é de 12x R$ 24 (R$ 288,00).

FOTO: PRAIA DO GUNGA / SHUTTERSTOCK

Com o cartão CVC Itaucard Visa Platinum,
você parcela a viagem em até 14x sem juros
e tem benefícios exclusivos no destino.
Anuidade grátis² mediante gastos por fatura¹.

