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MACEIÓ
GUIA COMPLETO

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
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
monitorados 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

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

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
FOTO: PRAIA DE JATIÚCA / SHUTTERSTOCK

PRAIA
A PRAIA
Pajuçara 7
Ponta Verde 7
Jatiúca 7
Litoral Norte
até Ipioca 8
Paripueira 8
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LOCALIZE-SE
NO MAPA
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PREPARE
SUA VIAGEM

BARRA DE SÃO MIGUEL

PASSEIOS
PARA TURBINAR
SUA VIAGEM
DICAS DE
ROTEIROS
SABORES
OS PRATOS
TÍPICOS
NA HORA
DA FOME...
RESTAURANTES

PRAIA DE PAJUÇARA
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CULTURA
ARTES E
TRADIÇÃO
HOTÉIS
A SELEÇÃO
DA CVC

FAROL DA PONTA VERDE
FOTOS: SHUTTERSTOCK

PREPARE
SUA
VIAGEM

VOCÊ VAI PRECISAR
apenas do RG ou da
Carteira Nacional
de Habilitação para
embarcar em voos
nacionais e dar entrada
nos hotéis. Não esqueça
de levar também os
documentos das
crianças.

NÃO QUEIME
NADA
A voltagem
em Maceió
é 220 volts.

NÃO PRECISA tomar
nenhuma vacina para
viajar a Maceió.
FOTO: WESLEY MENEGARI

JEQUIÁ DA PRAIA

LETREIRO NA PRAIA DE PONTA VERDE

GALÉS DE MARAGOGI
FOTO: KAIO FRAGOSO / SECRETARIA DO GOVERNO DE ALAGOAS

VOU DE AVIÃO O Aeroporto
Internacional Zumbi dos
Palmares fica a 25 km do Centro.
Tempo de voo desde...
• Belo Horizonte: 2h10
• Brasília: 2h20
• Rio de Janeiro: 2h40
• São Paulo: 2h50
• Porto Alegre: 4h10

OLHE O RELÓGIO Maceió
segue o horário de Brasília.

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. Em junho,
o diferencial na região, como
em todo o Nordeste, são as
animadas festas de São João.

FOTO: DIVULGAÇÃO

VOU DE CARRO Você pode
alugar um carro na CVC para
explorar Maceió e as praias
mais distantes da capital.
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Em poucos quilômetros, é possível
conhecer praias de perfis variados.
Veja as principais distâncias
a partir do centro de Maceió,
na altura da Praia de Jatiúca

LOCALIZE-SE

MARAGOGI
JAPARATINGA
SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES

PARIPUEIRA
IPIOCA
PRAIA DE LAGOA DA ANTA

OCEANO
ATLÂNTICO

JATIÚCA
PONTA VERDE

MACEIÓ
PAJUÇARA
PRAIA DO FRANCÊS
DE MACEIÓ
PARA:

BARRA DE SÃO MIGUEL

Maragogi
São Miguel dos Milagres
Paripueira
Ponta Verde
Pajuçara
Praia do Francês
Barra de São Miguel
Praia do Gunga

PRAIA DO GUNGA
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130 km
92 km
30 km
3 km
4 km
25 km
35 km
42 km

ILUSTRAÇÃO: SHUTTERSTOCK

MACEIÓ

PARAÍSO DE ÁGUAS CLARAS
A capital de Alagoas é abençoada com um mar verde-clarinho
e salpicado de piscinas naturais, o que rende ótimas praias.
A infraestrutura de primeira aliada à natureza preservada é
um diferencial, tanto na cidade como nos arredores. O leque
hoteleiro tem desde hospedagens simples para quem busca bom
custo-benefício até resorts All Inclusive que fazem a alegria das
famílias. De quebra, as cenas culturais e gastronômicas ajudam
a dar um sabor a mais às suas férias em Maceió.
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VISTA AÉREA DE PONTA VERDE
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PRAIA A PRAIA

A orla urbana de Maceió é repleta
de boas opções com infraestrutura
de qualidade. Conforme você segue
em direção norte, as enseadas vão
ficando mais tranquilas, incluindo
as cidades vizinhas.

PISCINAS NATURAIS

FOTO: KAIO FRAGOSO / SECRETARIA DO GOVERNO DE ALAGOAS

Para curtir as piscinas naturais de
Alagoas, a maré deve estar entre
0 e 0,5 m de altura. Consulte a
tábua de marés em marinha.mil.br.

PRAIA DE PONTA VERDE

PONTA VERDE

Na maré baixa, ganha piscinas naturais,
e você caminha vários metros no mar
verde-claro. O calçadão tem estátuas
do dicionarista Aurélio Buarque de
Holanda e do escritor Graciliano Ramos,
alagoanos. Fica em um bairro nobre e
tem uma noite muito animada.

GALÉS DE MARAGOGI

PAJUÇARA

A praia tem o
colorido das
jangadas que
levam os turistas às piscinas
naturais na maré baixa –
não à toa, o nome Pajuçara
em tupi significa “águas
mansas”. Também tem
ciclovia, playground com
brinquedos de madeira,
uma estátua do ator Paulo
Gracindo (que cresceu em
Maceió), a escultura colorida
de uma sereia e um memorial
dedicado ao político Teotônio
Vilela. Com noite animada,
reúne hotéis, restaurantes e
bares. Também é o endereço
do Pavilhão do Artesanato,
com belas lembrancinhas
(veja mais na seção de Cultura).
FOTOS: SHUTTERSTOCK

PISCINA NATURAL DE PAJUÇARA
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PRAIAS

JATIÚCA

Barracas
de tapioca,
restaurantes,
bares, pista de
cooper, ciclovia
e calçadão
com um vai e
vem constante
de pessoas
movimentam
esta praia. Como
não é represado
por arrecifes, o
mar é agitado.

PRAIA LAGOA DA ANTA

LITORAL NORTE ATÉ IPIOCA

Todas oferecem bares de praia e
restaurantes, sem muita agitação.
A última praia ao norte de Maceió
é a charmosa Ipioca, perfeita para
quem quer desacelerar o ritmo e curtir
silêncio, natureza, sombra e água
morna. Abriga algumas pousadas,
bares agradáveis, restaurantes de bom
padrão e clubes de praia.

Da Lagoa da Anta até Ipioca são mais
de 20 km de praias belíssimas. Lagoa
da Anta e Jacarecica são o paraíso
dos surfistas por causa do mar mais
agitado e contam com ciclovia, pista de
corrida e quadras de vôlei e futevôlei.
Seguindo adiante, Garça Torta, Riacho
Doce e a Praia da Sereia têm mar
mais calmo, areias fofas e coqueirais.

PARIPUEIRA

A 30 km do centro de Maceió, o município reserva outra boa dose de praias, como a
Sonho Verde (veja mais na seção de Passeios). A região reúne cerca de 20 piscinas
naturais a 2 km da costa. Os passeios até elas são feitos na maré baixa. É interessante
também ir de lancha até a Praia do Carro Quebrado, em Barra de Santo Antônio.

FOTOS: DIVULGAÇÃO, SHUTTERSTOCK
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MARAGOGI

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC em Maceió
incluem tempo livre em clubes de praia
e podem ser privativos ou em grupo,
à sua escolha, sempre com conforto,
segurança e assistência da nossa equipe.

Você passa o dia na cidade
a 130 km de Maceió,
famosa pelas piscinas
naturais visitadas num
passeio opcional de
catamarã. Outro opcional
é o passeio de buggy pelas
praias. Inclui: transporte de
ida e volta ao hotel e guia.
Duração: dia inteiro.

PASSEIO
PANORÂMICO

Você passa pelas praias
de Lagoa da Anta, Jatiúca,
Ponta Verde, Pajuçara e
Sobral, o bairro de Jaraguá
e o Teatro Deodoro; faz
paradas no Mirante de
São Gonçalo e na feira de
artesanato de Pajuçara; e
tem tempo livre na Praia do
Francês ou na Barra de São
Miguel. Inclui: transporte de
ida e volta ao hotel e guia.
Duração: 2 horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL

A barreira de coral da praia, a
35 km de Maceió, suaviza o mar.
Você fica em um clube de praia
e pode fazer passeio opcional de barco às
piscinas naturais e à Praia do Gunga. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: dia inteiro.

CURTA VÁRIOS PASSEIOS COM ECONOMIA

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO, SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS

FOTO: KAIO FRAGOSO / SECRETARIA DO GOVERNO DE ALAGOAS

PRAIA DO GUNGA

PRAIA DO GUNGA

A bela praia, a 42 km de Maceió,
tem passeios opcionais de
buggy às falésias, de lancha
a um criadouro de ostras (com possível
degustação!) e de catamarã. No retorno,
parada no Pontal da Barra, lugar ideal para
comprar a renda filé. Inclui: transporte de
ida e volta ao hotel e guia. Duração:
dia inteiro.

FALÉSIAS DO GUNGA

FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

Você se maravilha com o cenário de
novelas como Velho Chico e Cordel
Encantado, da TV Globo. No município de
Piaçabuçu, a 135 km de Maceió, embarca
em uma escuna e navega até a foz do
Rio São Francisco, com dunas móveis e
águas verdes. A estrutura de apoio está
na embarcação, pois o local é área de
preservação ambiental. No retorno para
Maceió, faz uma parada para almoço
opcional em um restaurante de Piaçabuçu.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel
e guia. Duração: dia inteiro.

Você também pode personalizar
os passeios à sua maneira na
CVC. Além dos passeios em
grupo descritos nessas páginas,
você pode contratar passeios
exclusivos, em veículo individual,
com motorista-guia. Também
pode alugar um carro na CVC para
explorar a região do seu jeito. Na
CVC é assim: você escolhe como
deseja passear.

TRASLADOS COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu traslado 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.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PASSEIOS

FOTO: KAIO FRAGOSO / SECRETARIA DO GOVERNO DE ALAGOAS

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

Seu tempo é livre na Praia do Riacho, uma das mais belas deste vilarejo a 92 km
de Maceió. Ali você pode curtir as piscinas naturais e fazer um passeio
opcional de buggy, que para na Praia do Marceneiro, na Fonte Milagrosa, no
Mirante Alto do Cruzeiro e na casa de pau a pique de um simpático pescador, que tem
muitas histórias para contar. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: dia inteiro.

SONHO VERDE

A praia, a 30 km de Maceió, tem mar ideal para stand
up paddle e caiaque. De lá sai um passeio opcional de
jipão à Praia de Carro Quebrado, com falésias coloridas.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia. Duração:
dia inteiro.

PRAIA DO FRANCÊS

Você aproveita à vontade a praia de
areia fofa e coqueiros, a 25 km de
Maceió, com axé fervendo na areia,
vendedores de lagosta e barracas que,
de tão equipadas, viraram restaurantes.
Você pode fazer um passeio opcional
de barco até os bancos de corais,
com mergulho nas piscinas naturais,
divertir-se no banana boat e fazer aulas
de surfe, caiaque e mergulho. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: dia inteiro.
FOTOS: DIVULGAÇÃO, SHUTTERSTOCK
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COMBOS
DE PASSEIOS

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

VISTA AÉREA DA PRAIA DO GUNGA

COSTA DOURADA

ALAGOAS
COMPLETO

3 PRAIA DO GUNGA
3 MARAGOGI
3 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES
3 SONHO VERDE

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

COSTA DOS CORAIS

3 MARAGOGI
3 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

FOTO: DIVULGAÇÃO

3 PRAIA DO GUNGA
3 SONHO VERDE

MARAGOGI

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
CVC 24h

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

Equipe de guias
totalmente
preparados

Descontos, brindes e horários especiais de check-in e checkout. Confira os benefícios nas descrições dos hotéis, nas
págs. 18 a 22. Algumas promoções são exclusivas para
HOTÉIS clientes do cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum.
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DICAS DE ROTEIROS

4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Comece com um Passeio
panorâmico, que termina em uma
praia, e jante no Janga.
2º Dia: Curta as praias e as galés
de Maragogi. De volta a Maceió,
jante no Bodega do Sertão.
3º Dia: Faça um passeio de
jangada na Praia de Pajuçara,
caminhe pela orla e almoce no
Imperador dos Camarões. O
jantar pode ser no Lopana.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: KAIO FRAGOSO / SECRETARIA DO GOVERNO DE ALAGOAS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 9 a 11

PISCINAS NATURAIS DE MARAGOGI

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Faça um passeio até
a Foz do Rio São Francisco para
contemplar um cenário de novela.
A dica do jantar é o Divina Gula.
5º Dia: Que tal conhecer a belíssima
Praia do Gunga? Tire uma selfie
do mirante e depois faça o passeio
opcional de buggy às falésias. À noite,
curta as delícias do Akuaba.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

PRAIA DO GUNGA

8 DIAS (7 NOITES)
6º Dia: Conheça as belas
praias de São Miguel
dos Milagres e jante no
peruano Wanchako.

7º Dia: Visite Sonho Verde
e, de lá, vá de jipão até a
Praia de Carro Quebrado.
A culinária sertaneja do
Picuí é a dica do jantar.
8º Dia: Hora de voltar
para casa.
FOTOS: MARISTELA DO VALLE

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

13

SABORES

Os frutos do mar são a
sensação de Alagoas, com
destaque para os moluscos
das lagoas do Estado.
Caldeirada alagoana
Espécie de moqueca no
leite de coco com frutos
do mar, como camarão,
peixe, mexilhões e polvo.
É também chamada de
caldeirada marítima.

4

1

Caldo de sururu Receita com os
típicos moluscos das lagoas do Estado,
preparados com leite de coco.

2

6
7

3

Bolacha
de Maragogi
Bolacha feita
com uma
crocante massa
folhada, que
pode ser salgada
ou doce.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

5

14

Chiclete de camarão
Camarão gratinado
com molho de cinco
tipos de queijo, que
fica “puxa-puxa”
como um chiclete.
Passaporte
Sanduíche com
salsicha, frango e
tomate. Hoje tem
variações gourmet,
com ingredientes à
escolha do cliente.

Carne de sol no
queijo coalho
A junção de duas
delícias típicas
nordestinas.
Pé de moleque
Bolo de macaxeira
fermentada assado
no forno, sem
nenhuma relação
com o doce
de amendoim
conhecido no
Sudeste.

NA HORA
DA FOME...

Os restaurantes de Maceió
capricham na mistura de
comida sertaneja com
frutos do mar fresquinhos.
É uma referência de
gasto médio por pessoa,
sem incluir as bebidas.

CEVICHE DE CAMARÃO

IMPERADOR
DOS CAMARÕES

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 40 a R$ 60

$$ – de R$ 61 a R$ 90
$$$ – de R$ 91 a R$ 150

PICUÍ

Carne de sol, feijão-verde, macaxeira e pirão de
queijo coalho são algumas delícias típicas da
casa sertaneja. Av. da Paz, 1.140, Jaraguá. $$$

JANGA

WANCHAKO

Há frutos do mar, carnes e
massas em fartas porções.
Cliente CVC ganha uma
sobremesa. R. Gen. João Saleiro
Pitão, 1.296, Ponta Verde. $$$

Aqui você degusta delícias peruanas,
incluindo ceviches com peixe, polvo ou
camarão. R. São Francisco de Assis, 93,
Jatiúca. $$$

BODEGA DO SERTÃO

São mais de 60 pratos nordestinos servidos
em bufê. Cliente CVC ganha uma sobremesa.
Av. Dr. Júlio Marques Luz, 62, Jatiúca. $$

LOPANA

À beira-mar, serve pratos regionais, com
destaque para os frutos do mar. De lá é
possível fazer passeios de barco. Av. Sílvio
Carlos Viana, 27, Ponta Verde. $$$

AKUABA

Representa as culinárias afro-baiana e franco-brasileira em ambiente
colorido e descontraído. Fazem sucesso o
polvo laqueado e as moquecas. Cliente CVC
tem desconto de 5%. R. Ferroviário Manoel
Gonçalves Filho, 6, Jatiúca. $$$
FOTO: SHUTTERSTOCK

Você vai amar o chiclete
de camarão (flambado
e gratinado com
vários tipos de queijo),
entre outras receitas
especializadas em frutos
do mar. Av. Dr. Antônio
Gouveia, 607, Pajuçara. $$
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DIVINA GULA

Mescla culinárias
nordestina e mineira.
Av. Eng. Paulo
Brandão Nogueira,
85, Jatiúca. $$$

MAIKAI

O forró agita as segundas-feiras na choperia, com banda
ao vivo e dançarinos ensinando
os turistas, e as quintas-feiras
na casa de espetáculos, com
apresentação folclórica. R.
Empresário Carlos da Silva
Nogueira, qd. 14, lote 18. $$

CULTURA

FOTO: ARQUIVO SETUR

Nem só de praia vive Maceió: a
capital alagoana tem bons endereços
para mergulhar nas artes e tradições
regionais, com direto a boas compras.

MUSEU
THEO
BRANDÃO

O museu dedicado
à cultura popular
tem moringas do
artista plástico
Joel Rufino,
exemplares de
renda filé, bilro,
rendendê e bico
singeleza, além
de adereços,
figurinos e
bonecos gigantes
do carnaval.
Avenida da Paz,
1.490, Centro

MUSEU DA IMAGEM
E DO SOM DE ALAGOAS

O museu preserva as
expressões artísticas e
culturais de Alagoas, por
meio de registros multimídia.
Funciona em um prédio
neoclássico, que foi sede
da alfândega. R. Sá e
Albuquerque, 275, Jaraguá

PONTAL DA BARRA

MUSEU PALÁCIO
FLORIANO PEIXOTO

A tradicional renda filé é a grande atração do
Bairro das Rendeiras. O bordado, que atravessa
gerações, é feito em uma rede de pesca
estendida no tear com ágeis mãos na agulha.
Vestidos, toalhas, jogos americanos e cortinas
colorem as fachadas das lojas e casas do
bairro, que é um dos mais antigos de Maceió.

TEATRO DEODORO

O teatro leva o nome
do marechal alagoano
Deodoro da Fonseca, que
proclamou a República em
1889. Inaugurado em 1910,
tem programação regular
de shows de música,
teatro e dança. Praça Mal.
Deodoro, s/nº, Centro

FOTO: DIVULGAÇÃO

PAVILHÃO DO
ARTESANATO

FOTO: TARCILA MARQUES

No centro de Maceió, é a
sede do governo de Alagoas,
com acervo de móveis e
objetos do século 19. Praça
dos Martírios, 517, Centro

Na Praia de Pajuçara,
tem 150 lojas com
produtos artesanais,
como luminárias de
cabaça, bolsas de
palha e bijuterias de
casca de coco. Av.
Dr. Antônio Gouveia,
1.447, Pajuçara
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FOTO: MARKETING GRUPO PRATAGY

PRATAGY BEACH ALL INCLUSIVE RESORT

HOTÉIS

Escolha a praia
com a sua cara
para se hospedar
PAJUÇARA Com

quiosques e feira
de artesanato, é o
ponto de partida das
jangadas rumo às
piscinas naturais.

PONTA VERDE

Vizinha a Pajuçara,
tem agitada vida
noturna, restaurantes
e entretenimento.

JATIÚCA A 4 km

de Pajuçara, tem
águas cristalinas
ideais para banho,
restaurantes e ótimas
opções de compras.

LAGOA DA ANTA

Pajuçara, a praia familiar
tem piscinas naturais,
águas mornas, quiosques
e rio.

PRAIA DO
FRANCÊS A 25 km

A 5 km de Pajuçara, a
tranquila praia é ótima
para a prática de surfe.

de Pajuçara, fica em um
charmoso vilarejo com
deliciosos restaurantes.

GARÇA TORTA

BARRA DE SÃO
MIGUEL A 35 km

A sossegada praia do
litoral norte, a 15 km de
Pajuçara, é ideal para
quem deseja bastante
tranquilidade nas férias.

HOTEL PONTA VERDE PRAIA DO FRANCÊS
FOTOS: DIVULGAÇÃO

PRATAGY A 18 km de
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de Pajuçara, famosa
pelas praias de Niquim
e do Gunga, tem
piscinas naturais.

HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
Clube Infantil
Pet friendly

All Inclusive

Secador de cabelo

Restaurante
Copa do bebê

Bar

Academia

Piscina

Estacionamento gratuito

Cliente CVC pode fazer check-in ao meio-dia ou check-out às 14h.

CATEGORIA SIMPLES

entrar no quarto a partir do meio-dia
(mediante disponibilidade).
R. Epaminondas Gracindo, 180, Pajuçara.

LAGOA MAR INN HOTEL É ótima a
localização desse hotel: a 300 m da Praia
de Ponta Verde, perto de restaurantes e
supermercados. Os apartamentos são
duplex, com escada caracol. Clientes CVC
podem sair às 14h dos apartamentos.
Av. Dr. José Sampaio Luz, 1.144, Ponta Verde.

HOTEL MARINAS MACEIÓ Este
hotel está situado a apenas 150 m da
charmosa Praia de Jatiúca, perto de
muitos restaurantes. No último dia,
cliente CVC pode deixar o quarto até as
14h (mediante disponiblidade). R. José
Luiz Calazans, 30, Jatiúca.

ARAM OURO BRANCO HOTEL A piscina
da cobertura garante um visual incrível da
Praia de Pajuçara, localizada a apenas
200 m de distância. Cliente CVC pode

COSTAMAR HOTEL

CATEGORIA CONFORTÁVEL

TAMBAQUI PRAIA HOTEL
Você fica a 200 m da Praia de
Ponta Verde, aproveita a piscina
do terraço, com bela vista da orla,
e se delicia com o chá da tarde nordestino.
Cliente CVC já entra no quarto ao meio-dia
(mediante disponibilidade). R. Eng. Mario
de Gusmão, 176, Ponta Verde.

HOTEL PORTO JATIÚCA São apenas
170 m até a Praia de Jatiúca a partir
deste moderno hotel, que disponibiliza
berço e banheira para bebês. Cliente CVC
pode entrar no quarto a partir do
meio-dia (mediante disponibilidade).
Av. Dr. Júlio Marques Luz, 221, Jatiúca.

COSTAMAR HOTEL É uma delícia
fazer uma refeição admirando a orla no
restaurante panorâmico do hotel, a 50 m da
Praia de Ponta Verde e 300 m do Bar Lopana.
Cliente CVC pode sair do quarto até as 14h
(mediante disponibilidade). R. Desportista
Humberto Guimarães, 420, Ponta Verde.

HOTEL SETE COQUEIROS O diferencial
deste hotel é a localização: em frente ao
mar da Praia de Pajuçara e de sua feira
de artesanato. As famílias aproveitam a
área de lazer infantil e copa do bebê.
Av. Dr. Antônio Gouveia, 1.335, Pajuçara.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SLIM PAJUÇARA BY TROPICALIS Você
pode alugar cadeira e guarda-sol no hotel,
para curtir a Praia de Pajuçara, a 200 m.
Os apartamentos para cinco pessoas
são ideais para famílias. Cliente CVC
pode deixar a acomodação até as 14h.
R. Jangadeiros Alagoanos, 1.292, Pajuçara.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 15h
Saída (check-out): 11h
Clientes CVC têm a vantagem
de entrar mais cedo ou sair mais
tarde em alguns hotéis.

HOTEL RITZ LAGOA DA ANTA

HOTEL ACQUA SUÍTES

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 MUITO CONFORTÁVEL

RITZ SUITES Você fica em frente ao mar
da tranquila praia de Lagoa da Anta e só
caminha 1 km até o Parque Shopping
Maceió. O hotel tem loja, playground,
salão de jogos e minicozinha em alguns
apartamentos. Av. Brig. Eduardo Gomes
de Brito, 125, Lagoa da Anta.

PALMS PONTA VERDE BY TROPICALIS
São 200 m até a Praia de Ponta Verde,
que você curte com a cadeira de praia e
o guarda-sol do hotel. Cliente CVC pode
desocupar o apartamento até as 14h
(mediante disponibilidade). R. Eng. Mario
de Gusmão, 1.259, Ponta Verde.

HOTEL BRISA TOWER MACEIÓ O
check-in sentado é um diferencial do
hotel, em frente à Praia de Jatiúca e
próximo aos melhores restaurantes da
cidade. Cliente CVC pode sair do quarto
até as 14h (mediante disponibilidade).
Av. Álvaro Otacílio, 4.201, Jatiúca.

MACEIÓ MAR HOTEL Em
frente à Praia de Ponta Verde,
tem ótima área de lazer. São
irresistíveis as tapiocas e as
noites temáticas do restaurante. Cliente
CVC pode deixar o apartamento até as
14h. Av. Álvaro Otacílio, 2.991, Ponta Verde.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SAN MARINO SUÍTE HOTEL
Você só anda 220 m até a Praia
de Ponta Verde e fica perto
de supermercados. Alguns
apartamentos possuem dois ambientes.
R. Dr. Noel Nutels, 437, Ponta Verde.

PRATAGY BEACH ALL
INCLUSIVE RESORT
O resort pé na areia, na praia de
Pratagy, funciona no sistema
All Inclusive e tem um incrível parque
aquático, que é gratuito para quem adquire
pelo menos três noites de hospedagem.
Você também se diverte com caiaque,
vôlei de praia, tênis, futebol, playground
e sala de jogos. Alguns apartamentos
acomodam até quatro pessoas. Rod.
AL-101 Norte, km 10, Pescaria.

HOTEL BRISA PRAIA Em frente à Praia de
Pajuçara e a 1,5 km da feira de artesanato,
o hotel tem duas piscinas para relaxar: uma
no térreo e outra na cobertura. Clientes
CVC saem do quarto até as 14h. Av. Dr.
Antônio Gouveia, 133, Pajuçara.

HOTEL ACQUA SUÍTES Localizado
bem em frente às piscinas naturais de
Pajuçara, tem uma galeria com loja de
artesanato, cervejaria e conveniência.
Alguns quartos acomodam até três
crianças. Cliente CVC pode sair do
quarto até as 14h. Av. Dr. Antônio
Gouveia, 845, Pajuçara.

MERIDIANO MACEIÓ HOTEL
É sensacional a piscina da cobertura
deste hotel, que também tem amplos
apartamentos e está situado bem em
frente à Praia de Pajuçara, a apenas
600 m da famosa feira de artesanato.
Av. Dr. Antônio Gouveia, 677, Pajuçara.

HOTEL PONTA VERDE
MACEIÓ Em frente ao mar da
Praia de Ponta Verde, tem
excelente área de lazer e
elevador panorâmico com linda vista para
a praia. Cliente CVC pode sair do quarto
até as 14h (mediante disponibilidade).
Av. Álvaro Otacílio, 2.933, Ponta Verde.

HOTEL BRISA SUÍTES Nesse hotel
em frente ao mar, você admira a Praia
de Pajuçara durante o café da manhã
no terraço, a partir dos modernos
apartamentos e até da piscina, que tem
localização especial: bem na cobertura.
Av. Dr. Antônio Gouveia, 953, Pajuçara.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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MACEIÓ ATLANTIC SUITES

serviço de praia, a família toda se diverte
nos passeios de catamarã, no clube
infantil, no salão de jogos e nas quadras
esportivas. R. Sen. Arnon de Mello, 65,
Praia do Niquim, Barra de São Miguel.

MACEIÓ ATLANTIC SUITES
Todos os quartos têm varanda
com vista para o mar de
Jatiúca, em frente ao hotel. E
você ainda curte a quadra de tênis, o spa,
a sauna e a galeria, com 16 lojas. Cliente
CVC ganha dez minutos no spa.
Av. Álvaro Otacílio, 4.065, Jatiúca.

HOTEL PONTA VERDE PRAIA DO
FRANCÊS Você tem uma incrível vista
panorâmica da Praia do Francês a partir
da piscina, localizada em um charmoso
terraço com bar. Também pode explorar
o vilarejo de bicicleta, disponível
para aluguel no próprio hotel.
R. das Algas, 300, Praia do Francês,
Marechal Deodoro.

HOTEL RITZ LAGOA DA
ANTA Você se diverte muito
no hotel em frente à Praia de
Lagoa da Anta, com minigolfe,
duas quadras de tênis, ofurô, saunas,
quadra de vôlei, salão de jogos e uma
das maiores piscinas de Maceió. O
restaurante Braci serve carnes e petiscos
em um clima moderno. Cliente CVC e do
cartão CVC Itaú têm 10% de desconto no
spa. Av. Brig. Eduardo Gomes de Brito,
546, Lagoa da Anta.

Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imbatíveis e benefícios como
entrada antecipada e saída
em horário estendido dos
apartamentos, upgrade na
categoria de quarto, mimos
especiais, descontos em spa
e muitos outros privilégios,
dependendo de cada hotel.

VILLAGE BARRA HOTEL Você já sai do
quarto e põe o pé na areia em poucos
passos, pois o hotel fica à beira-mar da
Praia de Niquim, na Barra de São Miguel,
bem em frente às piscinas naturais que
se formam na maré baixa. Contando com
FOTO: DIVULGAÇÃO
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HOTÉIS DE LUXO

POUSADA CASA CAIADA É sensacional
a vista da Praia de Pratagy a partir desse
incrível refúgio, que fica no alto de uma
colina em meio à Mata Atlântica. Ali você
relaxa em recantos como o SPAço do Ser,
a sauna, a sala de TV e a rede da varanda
privativa do apartamento. Alguns deles,
aliás, têm hidromassagem e até ofurô.
Rod. AL-101 Norte, nº 20, Km 10, Pescaria

FLOR DE LIS EXCLUSIVE HOTEL
O atendimento é personalizado neste
hotel pé na areia da Praia de Garça
Torta, e todas as 14 acomodações
têm amenidades L’Occitane, roupões
e enxoval Trussardi. Ali é uma delícia
descansar na rede e à sombra de uma
amendoeira, além de usufruir das delícias
do bar na piscina ou na praia.
R. São Pedro, 520, Garça Torta.

GUNGAPORANGA HOTEL É demais
admirar toda a beleza da Praia do Gunga
e da Lagoa do Roteiro a partir da piscina
de borda infinita deste hotel, que fica
no alto de uma falésia em Barra de São
Miguel e é todo cercado por uma natureza
exuberante. Você ainda aproveita a sauna,
a sala de leitura e filmes, a trilha ecológica
e o bangalô, com hidromassagem e
piscina privativa em algumas categorias.
Um detalhe importantíssimo: o hotel é
exclusivo para adultos. Rod. AL-220, 3,
Barra de São Miguel.

KENOA RESORT Seus desejos são
atendidos sem que você precise pedir
nesse resort pé na areia na Praia da Barra
de São Miguel, pois o staff é tão bem
treinado que capta suas preferências sem
você perceber. Alguns recantos perfeitos
para relaxar são o spa by Caudalie, o wine
bar e o lounge. O resort se caracteriza
como eco-chic design, e algumas
acomodações contam com piscina
privativa ou ofurô. R. Escritor Jorge de
Lima, 58, Barra Mar, Barra de São Miguel.

TODOS OS HOTÉIS TÊM:
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento

Cofre no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito no hotel todo

FOTO: FERNANDO BIANCHI

KENOA RESORT

Café da manhã incluído
Clube Infantil
Pet friendly

All Inclusive

Secador de cabelo

Restaurante
Copa do bebê

Bar

Academia

Piscina

Estacionamento gratuito

Cliente CVC pode fazer check-in ao meio-dia ou check-out às 14h.
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...

PRAIA DO FRANCÊS

• 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
CVC 24h: 3003-2977

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.

