ARACAJU
GUIA COMPLETO
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Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

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

C
V
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VIAGENS
PERSONALIZADAS

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

HOTÉIS
SELECIONADOS

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

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

CVC

FOTO: PRAIA DOS NÁUFRAGOS / ACERVO SETUR SE

A maior agência
de turismo da
América Latina

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

CARTÃO CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.
CVC 24h: 3003 2977
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PREPARE
SUA VIAGEM
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VOCÊ VAI PRECISAR
apenas do RG e/ou da
Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar
em um avião ou um ônibus
rumo a Aracaju e para
fazer check-in nos hotéis.

PREPARE
SUA
VIAGEM

NÃO PRECISA tomar
nenhuma vacina para
viajar a Aracaju.

FOTO: MARCIO DANTAS

ARCOS DA ORLA

OLHE O RELÓGIO
Aracaju segue o
horário de Brasília.
OS TERMÔMETROS
MARCAM máximas
entre 27 oC e 30 oC o
ano todo, sendo que as
menores temperaturas
(entre julho e agosto)
são de 22 oC. Em
junho, acontecem as
festas juninas, como
o Forró Caju e o Arraiá
do Povo, com shows
de ídolos nacionais,
cantores locais,
quadrilhas e barracas
de comidas típicas.

VOU DE AVIÃO O Aeroporto
Internacional de Aracaju – Santa
Maria fica a 3 km da Praia de Atalaia.
Tempo de voo desde...
• Salvador: 50min
• Recife: 1h15
• Brasília: 2h15
• Rio de Janeiro: 2h25
• São Paulo: 2h35

VOU DE CARRO Você pode alugar um carro
na CVC para explorar Aracaju e as praias mais
distantes da capital. Neste caso, é preciso
apresentar Carteira Nacional de Habilitação válida.

NÃO QUEIME NADA A voltagem
é de 110 volts.
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LOCALIZE-SE

Além das praias urbanas, Aracaju
tem uma série de atrativos ao seu
redor. Veja as principais distâncias
a partir da Orla de Atalaia
DE ATALAIA, EM
ARACAJU, PARA

ATRAÇÕES DOS
ARREDORES

Croa do Goré
São Cristóvão
Laranjeiras
Parque dos Falcões
Praia do Saco
Mangue Seco
Foz do Rio São Francisco
Cânions do São Francisco

PRAIAS DA
CIDADE DE
ARACAJU
MARCO ZERO
PARA AS
DISTÂNCIAS
DO QUADRO

22 km
30 km
30 km
57 km
68 km
125 km
145 km
213 km

CÂNIONS
DO SÃO
FRANCISCO

SÃO CRISTÓVÃO

FOZ DO RIO SÃO
FRANCISCO

PARQUE DOS
FALCÕES
LARANJEIRAS

BARRA DOS
COQUEIROS
COROA
DO MEIO

ARUANA
CROA
DO GORÉ

ATALAIA
PRAIA DOS
NÁUFRAGOS
PRAIA DO
REFÚGIO

PRAIA DO SACO

MANGUE SECO

PRAIA DO
MOSQUEIRO
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ARACAJU
SURPRESA DO NORDESTE

A capital de Sergipe é uma cidade planejada com mais de 30 km
de praias de águas calmas. À beira-mar, barracas e restaurantes
oferecem diversos pratos à base de caranguejo, a iguaria mais típica
da região. Além disso, a capital está situada entre dois rios – o
Sergipe e o Vaza Barris – e a pouco mais de 200 km do Cânions do
São Francisco, uma das paisagens mais impressionantes do Brasil.
Aracaju também tem monumentos históricos e uma animada
festa de São João para completar a sua viagem.

6
PONTE DO IMPERADOR
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PRAIA A PRAIA

Atalaia é a mais conhecida, com orla superurbanizada, mas
também há outros recantos com boa estrutura ao norte e ao sul

FOTO: CÉSAR DE OLIVEIRA

KITE SURF NA PRAIA DO ATALAIA

PRAIA DE ATALAIA

Localizada a 10 km do Centro, a Praia de Atalaia abriga a enorme estátua
de um caranguejo. Sua orla concentra lagos, equipamentos de ginástica,
playgrounds, passarelas em direção ao mar, quadras de tênis e vôlei,
praça de eventos e um complexo de bares e restaurantes. O badalado point da noite
sergipana reúne hotéis e pousadas, além do Centro de Arte e Cultura de Sergipe (veja
mais na seção de Compras, pág. 18). Junto ao letreiro com o nome da cidade, ficam os
famosos arcos que compõem a foto clássica de Atalaia.

PRAIA DE ARUANA

Saindo de Atalaia, da qual dista 5 km, é a primeira praia do litoral
sul de Aracaju. Rodeada por condomínios residenciais, tem mar
tranquilo e boa estrutura de barracas e restaurantes.
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PRAIAS
PRAIA DOS
NÁUFRAGOS

Esta bonita praia tem pequenas
dunas de areia, mar tranquilo
e boa estrutura de barracas.
São apenas 8 km desde Atalaia.

PRAIA DO
REFÚGIO

A 12 km de Atalaia e colada
à Praia dos Náufragos, é
uma área mais residencial,
mas também tem boa
estrutura de barracas
de praia. Rodeada por
coqueirais, a ampla faixa
de areia reserva trechos
mais tranquilos para quem
quiser relaxar. O mar pode
ficar mais agitado em
alguns dias, mas é bom
para banho.

PRAIA DO MOSQUEIRO

PRAIA DO MOSQUEIRO

Última praia na ponta sul da cidade, fica
a 18 km de Atalaia e é ponto de partida
para passeios de barco. Sua Orla do
Pôr do Sol é ideal para apreciar o fim de
tarde. Junto à foz do Rio Vaza Barris, tem
areia fina e o mar, morno, é indicado para
banho e esportes náuticos.

COROA DO MEIO

É uma ilhota banhada tanto pelo Rio Sergipe como pelo Oceano Atlântico. Sua praia
é pequena, com cerca de 1 km, e ostenta um farol, que, iluminado à noite, é um dos
cartões-postais da cidade. A infraestrutura de restaurantes e bares é variada, e a orla
é boa para caminhadas. O mar tem correnteza forte.

BARRA DOS
COQUEIROS

Localizado do outro lado
do Rio Sergipe, a 16 km de
Atalaia pela Ponte Construtor
João Alves, este município
vizinho reserva uma boa
área residencial, servida
por quiosques de praia,
além de trechos de areia
desertos. Inclui a Praia
de Atalaia Nova.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSEIO PANORÂMICO
COM LITORAL SUL

LARGO DA GENTE SERGIPANA

Você admira visuais incríveis
da cidade no Mirante da 13 de
Julho, na Orla da Formosa, no
Largo da Gente Sergipana e na
Colina de Santo Antônio. Também
pode fazer compras imperdíveis
de artesanato nos mercados
municipais e na Rua do Turista.
E termina o passeio na Praia de
Aruana, onde tem tempo livre
para banho. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel (exceto ao
Makai) e guia. Duração: dia inteiro.
A partir de R$ 46 por pessoa.

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC incluem
praias vizinhas e locais históricos
e podem ser privativos ou em
grupo, à sua escolha, sempre com
conforto, segurança e assistência
da nossa equipe

LAGOA DOS TAMBAQUIS

Os tambaquis dessa lagoa de água doce, que fica a 50 km de Aracaju, são
peixe dóceis que podem chegar a 1 m de comprimento e 45 kg. A principal
atração é alimentar os peixes, que nadam tranquilamente entre os banhistas,
em uma experiência inesquecível para crianças e adultos. Você também pode
aproveitar atividades opcionais como aluguel de caiaque e stand up paddle. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e guia. Duração: 7h. A partir de R$ 79 por pessoa.

CURTA VÁRIOS PASSEIOS COM ECONOMIA

Nossos especialistas, disponíveis para te dar total assistência no destino, criaram passeios
incríveis, que podem ser parcelados em 12x e comprados em combos (veja pág. 13).

FOTO: MARCIO GARCEZ
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PASSEIOS
CIDADES HISTÓRICAS DE SÃO
CRISTÓVÃO E LARANJEIRAS

A 30 km de Aracaju, às margens do Rio
Cotinguiba, Laranjeiras foi fundada em
1594 e no passado tinha forte produção
de cana-de-açúcar. O passeio inclui
visitas ao Museu Afro (sem ingresso),
à Igreja Matriz, à Igreja Comandaroba e
ao Centro de Artesanato, com trabalhos
produzidos no local. Após o almoço,
você segue para São Cristóvão, fundada
em 1590. É a quarta cidade mais antiga
do Brasil e a primeira capital de Sergipe.
A cidade tem um fabuloso patrimônio

CONVENTO E IGREJA DE SÃO FRANCISCO, EM SÃO CRISTÓVÃO

histórico. O passeio inclui visita (sem
ingresso) ao Museu Sacro, com 500
peças dos séculos 18, 19 e 20, dentro
da Igreja de São Francisco. As saídas
acontecem somente às terças-feiras.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel,
guia e almoço (sem bebidas). Duração: dia
inteiro. A partir de R$ 164 por pessoa.

TRANSPORTES COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

FOTO: CESAR DE OLIVEIRA

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 te ajudar. A partir de R$ 55 por pessoa.

ILHA DA SOGRA

PRAIA DO SACO

Neste passeio, você tem o dia
livre na belíssima Praia do Saco,
pequena enseada a cerca de 70 km
de Aracaju, no município de Estância, perto da
divisa com a Bahia. A Praia do Saco até parece
um cenário de cinema, com areia branca e fofa,
mar calmo e cristalino. De lá você pode fazer
um passeio opcional de escuna ou lancha para
a paradisíaca Ilha da Sogra. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia. Duração: dia
inteiro. A partir de R$ 92 por pessoa.
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CROA
DO GORÉ

A 22 km de Atalaia,
a Croa do Goré é
uma ilhota do Rio Vaza Barris,
na divisa de Aracaju e São
Cristóvão, que aparece apenas
algumas horas por dia, durante
a maré baixa. Chegar lá já é
uma diversão, pois o acesso
é por meio de um catamarã
com serviço de bordo e muita
música. Já na Croa do Goré, a
equipe do barco monta mesas e
cadeiras na areia e serve bebidas
e porções opcionais. Após a
parada ali, o passeio segue para
a belíssima Ilha dos Namorados,
onde é montada uma estrutura
de lazer com tendas e redes
na água, perfeitas para relaxar.
Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel, guia e passeio de catamarã.
Duração: 5 horas.
A partir de R$ 161 por pessoa.

PASSEIOS

CÂNION XINGO MAIOR

FOTO: SHUTTERSTOCK

CÂNIONS DO SÃO FRANCISCO

FOTO: CLEVERTON RIBEIRO - MTUR

FOTO: SHUTTERSTOCK

O majestoso Cânions do São Francisco impressiona você neste passeio de dia inteiro.
O trajeto até a cidade de Canindé de São Francisco, a 213 km de Aracaju, é marcado pelo
contraste entre as terras áridas da região e o projeto de irrigação Califórnia, com plantações
de uva, acerola, maçã, quiabo e feijão. É surpreendente a chegada à Usina Hidrelétrica
de Xingó, no Rio São Francisco, com o reservatório que forma os imensos cânions.
É possível admirar esta beleza durante o passeio de catamarã pelas águas verdes do
Velho Chico, entre paredões esculpidos. A embarcação ainda faz uma parada para banho
em um atracadouro no meio do cânion. Na volta ao ponto de embarque, você almoça no
restaurante Karrancas, com pratos nordestinos. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel, guia
e passeio de catamarã pelos cânions. Duração: dia inteiro. A partir de R$ 237 por pessoa.

PASSEIO NO CÂNIONS DO SÃO FRANCISCO

CÂNIONS DO SÃO FRANCISCO

HOSPEDAGEM EM XINGÓ

Se quiser pernoitar na região, veja informações sobre o Xingó Parque Hotel e Resort na pág. 23.

11

PASSEIOS
FOZ DO SÃO FRANCISCO

MANGUE SECO

FOTO: CESAR DE OLIVEIRA

Você passa o dia todo em Mangue Seco, des
lumbrante povoado que foi cenário da novela
“Tieta”, baseada na obra de Jorge Amado. Sua praia
tem coqueiros, dunas e mar de águas calmas. Para
chegar ao vilarejo, cruza um rio de escuna a partir
do povoado de Porto Cavalo, a 75 km de Aracaju.
Já em Mangue Seco, pode alugar um bugue para
visitar as dunas, avistar coqueiros e descer na praia
para tomar banho de mar. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel, com travessia de escuna, e guia.
Duração: dia inteiro. A partir de R$ 127 por pessoa.

PARQUE DOS FALCÕES E ITABAIANA

PASSEIOS PERSONALIZADOS

FOTOS: SHUTTERSTOCK

Este passeio revela o fascinante encontro entre o Velho Chico e o mar. São 140 km até
Brejo Grande, onde você embarca em um catamarã e navega até o ponto em que o Rio
São Francisco desemboca no Oceano Atlântico. É ali que acontece o lindo encontro
das águas. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel, guia e passeio de catamarã. Duração:
dia inteiro. A partir de R$ 220 por pessoa.

MANGUE SECO

PARQUE DOS
FALCÕES E
ITABAIANA

Na Serra de Itabaiana,
a 45 km de Aracaju, o Parque
dos Falcões tornou-se uma
referência mundial no manejo,
reprodução e reabilitação de
aves de rapina, acumulando um
grande conhecimento sobre o seu
comportamento. Com ingresso
pago à parte, a visita é guiada em
grupos pequenos e inclui interação
e contato com gaviões e corujas.
Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel. Duração: 6 horas. A partir de R$
127 por pessoa.

Na CVC, você escolhe como deseja passear. Pode contratar passeios em
grupo, em vans ou ônibus, ou privativos, em veículos individuais e motoristas-guias. Também pode alugar um carro para explorar a região do seu jeito.
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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 PROMOCIONAL 1

COMBO PROMOCIONAL 2

3 PASSEIO A MANGUE SECO
3 PASSEIO À PRAIA DO SACO
3 PASSEIO À CROA DO GORÉ

FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO

FOTO: CÉSAR DE OLIVEIRA

FOTO: ACERVO SETUR

3 PASSEIO A MANGUE SECO
3 PASSEIO À FOZ DO
SÃO FRANCISCO

CROA DO GORÉ

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
CVC 24h

DESCONTOS E
CORTESIAS ESPECIAIS:
LOJAS

5% na Loja Coisas Nossas

Equipe de guias
totalmente
preparados

RESTAURANTES E AGITO

5% no Terra Tupi

10% no Sal e Brasa

Balcão de apoio
no Makai Resort
e Real Praia Hotel

Uma sobremesa cortesia
no Restaurante Mangará
Uma sobremesa cortesia
no Restaurante Pitu com
Pirão da Eliana

Veículos
modernos e
climatizados nos
passeios e no
transporte de
chegada e saída

Drinque de boas-vindas gratuito
na casa de shows Cariri e no
Restaurante Seu Sergipe

Descontos, brindes e horários especiais de check-in e checkout. Confira os benefícios nas descrições dos hotéis, das
páginas 21 a 24. Algumas promoções são exclusivas para
clientes com cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum.
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DICAS DE ROTEIROS

4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Faça o Passeio
panorâmico para conhecer o
melhor da cidade e feche o dia
degustando delícias regionais
no restaurante Mangará.

FOTO: LUIS PRADO

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 10 a 12

2º Dia: Conheça Mangue
Seco, com passeio opcional
de bugue. O jantar pode ser
no Terra Tupi.
3º Dia: Navegue pelo Cânions
do São Francisco, admirando
os paredões ao redor do Rio
São Francisco. Na volta, visite a
deliciosa churrascaria Sal e Brasa.

VISTA AÉREA DA ORLA DE ATALAIA

FOTO: CÉSAR DE OLIVEIRA

4º Dia: Hora de voltar para
casa.

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Aproveite a estrutura
montada pela equipe CVC na ilhota
de Croa do Goré. Termine o dia com
o animado forró da casa Cariri.
5º Dia: Desbrave o curioso mundo
das aves de rapina no Parque dos
Falcões. Experimente ainda os frutos
do mar do Pitu com Pirão da Eliana.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

8 DIAS
(7 NOITES)

6º Dia: Relaxe na paradisíaca Praia
do Saco. À noite, curta a música ao
vivo do Restaurante Seu Sergipe.

FOTO: ACERVO EMSETUR

PARQUE DOS FALCÕES

7º Dia: Veja o encontro entre o
mar e o Velho Chico na Foz do São
Francisco. O jantar no restaurante
Sollo será inesquecível.
8º Dia: Hora de voltar para casa.

PONTA DO SACO, VIZINHA À PRAIA DO SACO
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OCEANÁRIO DE
ARACAJU Inaugurado em

FOTO: ACERVO SETUR SE

OCEANÁRIO DE ARACAJU

ATRAÇÕES

Quem quiser conhecer mais sobre
a história e a natureza de Sergipe
vai se encantar com estas atrações
PARQUE DA CIDADE

Também chamado de Parque
José Rollemberg Leite, o local
abriga uma reserva de Mata
Atlântica na Zona Norte da cidade. Tem
um minizoológico com mais de 400
espécies, como leão, onça-pintada,
ursos, aves e macacos, além de abrigar
exemplares de flora em extinção, como
o pau-brasil. É incrível passear no
teleférico, que cruza o parque, e admirar
uma bela vista panorâmica da cidade
do alto de um mirante.

junho de 2002, o primeiro
aquário do Nordeste possui
cerca de 70 espécies do Rio
São Francisco e da costa
do Sergipe, distribuídos
em 18 tanques de água
doce e salgada. Mantido e
administrado pela Fundação
Pró-Tamar, o prédio tem
formato de uma tartarugamarinha. Organiza visitas
orientadas, palestras e
exposições que sensibilizam
os visitantes quanto à
conservação do ecossistema
marinho e das riquezas do Rio
São Francisco. Às 16h30, os
animais são alimentados e,
neste momento, os visitantes
podem tocar em peixes
(incluindo um tubarão) e
crustáceos. Av. Santos Dumont,
s/nº, Atalaia.

MUSEU DA GENTE SERGIPANA O museu celebra e homenageia

o povo sergipano de forma interativa e tecnológica. Em um prédio de 1926
totalmente restaurado, o espaço foi projetado pelo curador Marcello Dantas,
o mesmo que idealizou o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. O
Museu da Gente Sergipana reúne personagens ilustres, culinária típica, praças, festas e
ecossistemas em exposições temporárias e permanentes. As atrações mais concorridas
são um espelho em que roupas típicas se moldam ao corpo do observador e uma feira
virtual em que é possível pechinchar com o vendedor. Av. Ivo do Prado 398, Centro.
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FOTO: CÉSAR DE OLIVEIRA

CARANGUEJO

NA HORA
DA FOME...

MANGARÁ

Além do caranguejo, especialidade
regional mais requisitada nas barracas
de praia e nos restaurantes, a culinária
local aposta em mais frutos do mar e
pratos tipicamente nordestinos

A culinária típica nordestina pode
ser saboreada no esquema de bufê
ou à la carte. A decoração lembra o
sertão nordestino e há uma lojinha
com produtos regionais. Cliente CVC
ganha uma sobremesa regional.
Av. Beira-Mar, 1.024, 13 de Julho. $

TERRA TUPI

Este restaurante de comida
variada, perto da Passarela
do Caranguejo, capricha nos
toques nordestinos, como a
moqueca de banana da terra,
o hambúrguer com pão de
macaxeira e os dadinhos de
tapioca. Cliente CVC tem 5% de
desconto. Av. Santos Dumont,
5.600, Atalaia. $

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas. Em alguns
restaurantes, os pratos podem ser
compartilhados.

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 20 a R$ 40

$$ – de R$ 41 a R$ 60

FOTO: SHUTTERSTOCK

$$$ – de R$ 61 a R$ 80

DADINHO DE TAPIOCA
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KARRANCAS BAR
E RESTAURANTE

O restaurante tem frutos do mar,
drinques e petiscos nordestinos
em um charmoso deque à beira
do rio São Francisco, na região
dos Cânions do São Francisco.
Praia Beira Rio, Zona Rural,
Canindé de São Francisco. $$

NA HORA DA FOME...
CHURRASCARIA
SAL E BRASA

A churrascaria oferece muitas
opções de carnes, pratos
quentes, delícias orientais, bufê
variado e ótimas sobremesas.
Tem salão de eventos. Cliente
CVC tem 10% de desconto. Av.
Santos Dumont, s/nº, Atalaia. $$

HAVANNA BEACH BAR

Na Praia do Mosqueiro, este
restaurante pé na areia foca
em frutos do mar, peixes
locais e boa carta de drinques.
Tem estrutura de cadeiras e
guarda-sóis na praia. Av. Inácio
Barbosa, 370, Mosqueiro. $$

PITU COM PIRÃO DA ELIANA

Especializado em frutos do mar, este
restaurante serve a comida tradicional
sergipana há 25 anos e tem adega climatizada.
Cliente CVC ganha sobremesa como cortesia.
Av. Santos Dumont, 957, Atalaia. $$$

RESTAURANTE SOLLO

Serve frutos do mar e pratos regionais com
um charme contemporâneo. R. Pres. José
Sarney, 1000, Aruanã. $$$

DUNA BEACH

Este clube de praia, em
Mosqueiro, tem menu
especializado em frutos do
mar. Entre as especialidades,
estão o ceviche de camarão, o
atum selado com gergelim e a
massa com vôngole. Música
ao vivo e serviço de praia
são os diferenciais. Av. Inácio
Barbosa, Mosqueiro, 3.411. $$
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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MERCADO MUNICIPAL ANTÔNIO FRANCO

FOTO: CÉSAR DE OLIVEIRA

COMPRAS

Adquirir artesanato tradicional e
visitar mercados municipais são
programas imperdíveis para levar
um pedaço de Aracaju para casa

CIDADE FEIRA DO TURISTA

À beira-mar, a Feira do Turista vende
bijuterias, roupas, suvenires e peças de
artesanato de materiais como cerâmica,
madeira e tecido, além de pintura. Av.
Santos Dumont, 1.813, Atalaia.

COISAS NOSSAS

Este empório tem os mais variados
produtos típicos da região, como mel,
rapadura, licores, farinhas, doces e
cafés. Cliente CVC tem 5% de desconto.
Av. Augusto Maynard, 92, São José.

MERCADOS

Os preços populares
do Mercado Municipal
Antônio Franco são os
destaques nas lojinhas,
que oferecem de castanha
de caju a peças de
artesanato em cerâmica,
passando por bordados,
redes, rendas e objetos de
palha. Em alguns boxes
há música ao vivo. Ao seu
lado fica o Mercado Thales
Ferraz, que vende produtos
semelhantes e tem uma
ala dedicada à farinha de
tapioca. Também vizinho,
o Mercado Governador
Albano Franco vende frutas
regionais e apresenta os
vários sabores da castanha
de caju: torrada, com
sal, com açúcar e com
pimenta. R. José do Prado
Franco, s/nº, Santo Antônio.

SHOPPINGS

Em Coroa do Meio, fica o
Shopping RioMar, com mais
de 230 lojas de grandes
marcas. Além disso, há sete salas
de cinema, praça de alimentação e
espaços de entretenimento infantil.
Já o Shopping Jardins, no bairro de
mesmo nome, tem cerca de 200 lojas
e duas praças de alimentação, além
de cinemas e áreas de lazer.

CENTRO DE ARTE E
CULTURA DE SERGIPE

Os destaques deste centro são os
trabalhos dos principais artistas
do estado, como as esculturas de
Beto Pezão e a renda irlandesa
das artesãs da cidade de Divina
Pastora. Além dos estandes de
vendas, o espaço também abriga
mostras temporárias. Av. Santos
Dumont, s/nº, Atalaia.
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FOTO: ACERVO SETUR SE

PASSARELA DO CARANGUEJO

AGITO

Com tempero regional,
a música ao vivo (especialmente
o forró) rola solta nos points mais
badalados da noite de Aracaju

RESTAURANTE E CASA
DE SHOW CARIRI

Com decoração rústica e colorida,
o Cariri abriga um restaurante e
uma animada casa de forró, com
música ao vivo todas as noites. Além
de dançar a valer, você também se
delicia com pratos típicos regionais
com ingredientes como carne de sol,
caranguejo e carneiro. Cliente CVC
ganha drinque de boas-vindas.
Av. Santos Dumont, s/nº, Atalaia.

RESTAURANTE SEU SERGIPE

Você curte uma agradável música
ao vivo em alguns dias da semana e
delícias que vão do hambúrguer a menu
degustação com seis etapas. Cliente
CVC ganha drinque de boas-vindas.
R. Eng. Braz Melo Costa, 88, Atalaia.

19

PASSARELA DO
CARANGUEJO

O agito noturno de
Aracaju acontece
principalmente
na Passarela do
Caranguejo, localizada
na Praia de Atalaia.
A região concentra
restaurantes e
bares com música
ao vivo, incluindo
apresentações de
grupos que tocam forró,
reggae e rock, entre
outros estilos musicais.
O prato mais procurado
na passarela, como o
próprio nome sugere,
é o caranguejo, que
vem com um martelo
para que você consiga
quebrar a carapaça
com facilidade. O
crustáceo é fervido
durante a preparação
e geralmente vem
acompanhado de
um saboroso vinagrete
com um pouco
de coentro. Outros
clássicos servidos
nos bares da Passarela
do Caranguejo são
pitu, lagosta, robalo
e agulhinha.

FOTO: CESAR DE OLIVEIRA

KITE SURF NA PRAIA DE ATALAIA

HOTÉIS

Escolha a praia com a sua cara para se hospedar
PRAIA DE
ATALAIA Com

PRAIA DE
ARUANA Rodeada

ótima infraestrutura,
tem restaurantes,
bares, ciclovia,
quadras esportivas
e pista de cooper.

por condomínios
residenciais, tem
mar tranquilo e
está localizada
a 5 km de Atalaia.

COROA DO MEIO

FAROLÂNDIA

A 4 km da Praia de Atalaia,
entre a costa e o Centro,
o bairro nobre tem bares,
restaurantes e lojas.

A bela região à beira-mar
está localizada do outro
lado do Rio Sergipe, a 16
km de Atalaia.

CANINDÉ DE SÃO
FRANCISCO Fica

a 213 km de Aracaju,
à margem do Rio
São Francisco e da
Hidrelétrica de Xingó.

FOTO: ACERVO SETUR SE

Vizinha à Praia do Atalaia
e à beira do Rio Sergipe, o
bairro abriga o movimentado
Shopping RioMar.

BARRA DOS
COQUEIROS

PRAIA DE ARUANA
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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 no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador de cabelo
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Pet friendly
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

CATEGORIA SIMPLES

semiolímpica tem toboágua para os
pequenos, que se divertem também
no parquinho. Uma criança de até
6 anos não paga hospedagem. R. Prof.
Jugurta Feitosa Franco, 400, Coroa
do Meio.

SIMAS PRAIA HOTEL É outra história
passar a tarde em uma piscina com
vista para o mar, como é a deste
hotel da Praia de Atalaia. Para curtir
a região, você só caminha 800 m até
a badalada Passarela do Caranguejo
e 1 km até a Feira de Artesanato. Os
apartamentos comportam até quatro
pessoas. Uma criança de até 7 anos
não paga hospedagem. Av. Santos
Dumont, 285, Atalaia.

FOTO: REGINALDO SILVA

JATOBÁ PRAIA HOTEL Você fica bem
de frente para a Praia de Atalaia, na
Passarela do Caranguejo, e aproveita
ainda mais a estadia em um dos
quartos com varanda voltada para o
mar. O restaurante também esbanja
vista panorâmica. Uma criança de até
6 anos não paga hospedagem. Av.
Santos Dumont, 478, Atalaia.

HOTEL MAR DO FAROL Você caminha
só duas quadras para chegar à Praia da
Coroa do Meio ou cinco até a Feira do
Turista. Os pequenos se divertem em
sua própria piscina, separada da dos
adultos. A hospedagem é gratuita para
uma criança de até 6 anos. R. Waldemar
Silva Carvalho, 181, Coroa do Meio.

HOTEL REKINTE Caminhando 200 m,
você aproveita o sol na Praia de Atalaia.
Na volta, ainda aproveita a boa área de
piscina do hotel. Uma criança de até
5 anos não paga hospedagem.
Av. Rotary, 250, Atalaia.

HOTEL PARQUE DAS
ÁGUAS A criançada adora
esse hotel, que fica a
cinco quadras da Praia de
Atalaia e tem bela área verde e ótima
infraestrutura de lazer. A piscina
SIMAS PRAIA HOTEL
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Nós, da CVC, ficamos à sua disposição durante toda a sua hospedagem.
Precisou de qualquer coisa durante a viagem, é só chamar a CVC.

CATEGORIA CONFORTÁVEL

SANDRIN PRAIA HOTEL Em Atalaia,
a apenas 300 m da Orla, você
fica muito bem acomodado nos
apartamentoscom varanda. Cliente
CVC ganha um jantar de boas-vindas
na estadia de pelo menos 5 noites,
além de hospedagem cortesia para
uma criança de até 6 anos. Av. Rotary,
249, Atalaia.

ARCUS HOTEL ARACAJU São só três
quadras até a Praia de Atalaia e o
Oceanário de Aracaju. Os quartos são
amplos, e alguns são voltados para a
área da piscina. Uma criança de até 8
anos não paga hospedagem. Cliente CVC
pode deixar o apartamento até as 14h no
dia da saída. Av. Mario Jorge Menezes
Viêira, 498, Atalaia.

DEL CANTO HOTEL Este hotel em
Farolândia, perto do Rio Sergipe,
oferece quartos do tipo flat, com
cozinha, ideal para quem prefere
preparar as próprias refeições.
Cliente CVC tem direito à cortesia de
hospedagem para uma criança de até
12 anos em cama extra.
R. Alferes José Pedro de Brito, 67,
Farolândia.

FOTO: DIVULGAÇÃO

REAL PRAIA HOTEL Está situado bem
de frente para a Praia de Atalaia, do
Oceanário e dos lagos da orla. Alguns
quartos têm varandas voltadas para
o mar, e você ainda aproveita a área
de lazer com piscina e salão de jogos.
Uma criança de até 5 anos não paga
hospedagem. Clientes CVC podem sair
até as 14h mediante disponibilidade.
Av. Santos Dumont, 1.269, Atalaia.

AQUÁRIOS PRAIA HOTEL
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HOTEL DA COSTA BY NOBILE
Você fica de frente para
o mar da Praia dos Artistas,
na região da Orla de Atalaia,
e aproveita a área de lazer do hotel,
com piscina separada para as crianças.
Os apartamentos foram reformados
recentemente, e as áreas comuns foram
modernizadas. Uma criança de até 6
anos não paga hospedagem. Av. Santos
Dumont, 1.807, Praia dos Artistas.

QUALITY HOTEL ARACAJU Este hotel
é perfeito para quem curte fazer umas
comprinhas durante a viagem, pois
fica junto ao Shopping RioMar, no
bairro de Coroa do Meio, a 2 km da
Orla de Atalaia. Outro trunfo é que o
hotel foi modernizado recentemente.
A hospedagem é gratuita para uma
criança de até 10 anos no apartamento
dos pais. R. Delmiro Gouvêia, 100, Coroa
do Meio.

CATEGORIA MUITO
CONFORTÁVEL

AQUÁRIOS PRAIA HOTEL É só
sair do hotel para dar de cara
com o mar da Praia de Atalaia
ou então caminhar duas
quadras para visitar o Oceanário. Você
se reveza entre mergulhar na piscina ou
relaxar na hidromassagem externa e
ainda pode escolher uma suíte temática
para incrementar sua estadia. A copa
do bebê e o clube infantil são ótimas
facilidades para as famílias, além da
cortesia para uma criança de até 8
anos. Clientes CVC e com cartão CVC
Itaucard têm 5% de desconto no
restaurante do hotel e late. Clientes CVC
têm check-out até as 14h, mediante
disponibilidade. Av. Santos Dumont,
1.378, Praia de Atalaia.

XINGÓ PARQUE HOTEL E
RESORT Em Canindé de São
Francisco, este resort no alto
da Serra do Chapéu de Couro
tem bela vista do Rio São Francisco e da
Hidrelétrica de Xingó, cuja represa forma
um lago navegável. A estrutura de lazer é
completa: tem piscina com cascata e bar
molhado, academia, quadra poliesportiva,
salão de jogos, clube infantil, playground
e até minigolfe. E você descobre
curiosidades no Museu da Caatinga, junto
ao hotel. Uma criança de até 6 anos não
paga hospedagem. Serra do Chapéu de
Couro, s/nº, em frente a Piranhas, Canindé
de São Francisco.

ARUANA ECO PRAIA HOTEL

FOTO: LUIS PRADO

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.
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ARUANÃ ECO PRAIA HOTEL
De frente para o mar, na
Praia de Aruana, tem recantos
perfeitos para relaxar, como
a piscina com bar molhado, o redário,
o ofurô ao ar livre com hidromassagem
e as suítes temáticas com dossel e
hidromassagem, muito procuradas pelos
casais em lua de mel. Já as crianças se
divertem no salão de jogos, na brinquedo
teca e no playground, enquanto a copa do
bebê facilita a vida dos pais. Uma criança
de até 12 anos não paga hospedagem.
Av. Inácio Barbosa, 1.000, Aruana.

REAL CLASSIC HOTEL
Além de ter o mar da Praia
de Atalaia logo em frente,
você ainda pode aproveitar
a piscina com raia semiolímpica e
hidromassagem, antes de descansar
no seu apartamento com varanda.
E é para toda a família mesmo, pois
aceita pets e disponibiliza copa do
bebê. Uma criança de até 10 anos não
paga hospedagem. Av. Santos Dumont,
s/nº, Coroa do Meio.

MAKAI RESORT ALL
INCLUSIVE Situado na região
de Barra dos Coqueiros, este
All Inclusive é o único do
gênero de todo o Estado de Sergipe.
Além disso, tem uma estrutura de lazer
completa, com piscina, spa, academia,
sauna, ótima programação de shows,
quadras poliesportivas, minicampo de
golfe e academia. O resort é perfeito
para famílias com crianças, pois tem
equipe de recreação, brinquedo
aquático na piscina, playground, clube
infantil e copa do bebê. Os
apartamentos contam com varanda e
há ainda os bangalôs, alguns ideais
para famílias. A hospedagem é
cortesia para uma criança de até 12
anos. Sítio Tingui Ilha de Santa Luzia,
Av. Mangabeira, s/nº, Barra dos
Coqueiros.

VIDAM HOTEL ARACAJU É só atravessar
a rua que você dá de cara com
a Orla de Atalaia, onde pode
curtir o oceanário e a beleza
dos lagos. Duas crianças
de até 10 anos não pagam
hospedagem e ainda podem se divertir
na brinquedoteca, enquanto você faz
compras na loja da recepção. R. Dr.
Bezerra de Menezes, 40, Atalaia.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

FOTO: DIVULGAÇÃO

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h
Clientes CVC têm a vantagem
de entrar mais cedo ou sair mais
tarde em alguns hotéis.

MAKAI RESORT ALL INCLUSIVE

Café da manhã incluído
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador de cabelo
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Pet friendly
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade
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ARACAJU COMBINA COM...

FORTE DE SÃO MARCELO

SALVADOR

A 330 km, a capital baiana conta com belas praias, preservado centro histórico e
culinária inigualável. Outros destaques são as várias igrejas e a alegria da população.

VISTA AÉREA DE MACEIÓ

MACEIÓ

A 280 km, a capital de Alagoas tem lindas praias com coqueirais, areia branca,
piscinas naturais e uma enorme barreira de corais.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

25

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 mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina

FOTO: ORLA DA PRAIA DO MOSQUEIRO / ACERVO SETUR

CVC 24h: 3003-2977
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ORLA DA PRAIA DO MOSQUEIRO

FOTO: ACERVO SETUR

Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

