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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
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

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: BARCO AO PÔR DO SOL / EMPROTUR/SETUR
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CAMARÃO COM FILÉ DE CAÇÃO

NA HORA DA FOME...
RESTAURANTES
COMPRAS
ARTESANATO LOCAL
AGITO
PARA CURTIR
HOTÉIS
A SELEÇÃO DA CVC
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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 a Natal e
para fazer check-in nos seus hotéis.
Menores de idade devem viajar
com RG ou certidão de nascimento.
NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar a Natal.

FOTO: MORRO DO CARECA - EMPROTUR/SETUR

VISTA NOTURNA DE PONTA NEGRA/NEY DOUGLAS/MTUR

OLHE O RELÓGIO Natal
segue o horário de Brasília.

OS TERMÔMETROS
MARCAM
temperaturas sempre
constantes, com sol
praticamente o ano
todo. Raramente
faz menos de 21
o
C (que é a mínima
entre junho e
agosto), enquanto
as máximas ficam
em torno de 30
o
C no verão. Em
dezembro, acontece
o Carnatal, com trios
elétricos nas ruas,
arquibancadas
e camarotes.

VOU DE AVIÃO O Aeroporto Internacional
de Natal – Governador Aluízio Alves – fica
a 25 km do Centro.
Tempo de voo desde...
• Belo Horizonte: 2h35
• Brasília: 2h45
• Rio de Janeiro: 3h
• São Paulo: 3h15
• Porto Alegre: 5h30

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

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

LOCALIZE-SE

Além das praias urbanas, Natal
tem uma série de atrativos ao seu
redor. Veja as principais distâncias
a partir de Ponta Negra

DE NATAL
PARA:
Pirangi
Genipabu
Camurupim
Maracajaú
Barra do Punaú
Rio do Fogo
Praia da Pipa
Touros
Barra do Cunhaú
Baía Formosa
São Miguel do Gostoso
Galinhos

15 km
25 km
30 km
65 km
70 km
85 km
85 km
95 km
90 km
95 km
115 km
160 km

PRAIAS DOS
ARREDORES
PRAIAS
DE NATAL
MARCO ZERO
PARA AS
DISTÂNCIAS
DO QUADRO

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
GALINHOS

TOUROS
RIO DO FOGO
BARRA DO PUNAÚ
MARACAJAÚ
PRAIA DE GENIPABU
PRAIA DA REDINHA
PRAIA DO FORTE
PRAIA DO MEIO
AREIA PRETA
VIA COSTEIRA
PONTA NEGRA
PRAIA DE CAMURUPIM
PIPA
BARRA DO CUNHAÚ
5

BAÍA FORMOSA

NATAL

SOL O ANO INTEIRO
Uma das cidades mais antigas do Nordeste, a
capital do Rio Grande do Norte foi fundada
em 1599 e hoje é conhecida pelas belas praias,
banhadas de sol praticamente o ano todo. Além de
curtir a orla urbana, você se delicia com as atrações
nos arredores, esticando até as paradisíacas Pipa,
São Miguel do Gostoso, Touros, Galinhos, entre
outras. Passeios de bugue pelas dunas de Genipabu,
culinária farta com camarões e até o maior cajueiro
do mundo fazem parte do roteiro clássico.

6
PÔR DO SOL EM GENIPABU

FOTO: SHUTTERSTOCK

PRAIA A PRAIA

A orla urbana de Natal é marcada por completa estrutura
hoteleira, com quiosques atendendo à beira-mar. Da movimentada
Ponta Negra à tradicional Redinha, tem praia para todos os gostos!

VISTA AÉREA DE PONTA NEGRA

PONTA NEGRA

O Morro do Careca é o marco principal da Praia de Ponta Negra e cartão-postal de
Natal. Emoldurada por vegetação, a duna de 107 m de altura domina a paisagem –
mas é proibido subir nela por questões ambientais. A praia em si é supermovimentada,
repleta de hotéis, pousadas, restaurantes, bares, lojas e quiosques. O tranquilo mar
está sempre limpo para banho, e o calçadão é ponto de encontro de quem curte correr
ou caminhar. O agito de Ponta Negra acontece durante o dia todo e também à noite.

VIA COSTEIRA

A continuação da Praia de Ponta Negra acompanha a famosa Via Costeira, principal
avenida da cidade. Nessa faixa de areia, ficam os incríveis resorts da cidade, com
estrutura completa de lazer e gastronomia. A bela paisagem da região é pontuada por
dunas, trechos de Mata Atlântica e também lindas praias desertas.

FOTO: EMPROTUR/SETUR /DIVULGAÇÃO
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PRAIAS

FOTO: FRANKIE MARCONES - MTUR

AREIA PRETA

Localizada no bairro homônimo, deve seu nome às falésias de coloração escura. Também
é conhecida como Praia de Miami, da época em que os americanos instalaram ali uma
base militar. Dali é possível ver o Farol de Mãe Luiza, localizado no Parque das Dunas.

PRAIA DO FORTE

Perto do ponto onde o
Rio Potengi encontra o
mar, a 5 km do centro,
esta praia possui águas
calmas, protegidas por
arrecifes que formam
piscinas naturais. É
propícia para banhos.
Ali ficam o Forte dos
Reis Magos, construído
em formato de estrela
no século 16 (veja mais
na seção de Atrações,
na pág. 17), e a Ponte
Newton Navarro, que
atravessa o rio e liga o
Centro ao litoral norte.
FOTO: DIVULGAÇÃO

VISTA AÉREA DA PRAIA DO FORTE E FORTE DOS REIS MAGOS

8

PRAIAS
PRAIA DOS ARTISTAS

PRAIA DO MEIO

A 5 km do centro de Natal, é uma
das mais agitadas da cidade. Suas
ondas altas são ótimas para surfe
e outros esportes náuticos. Com
um famoso centro de artesanato,
diversos bares e excelentes
restaurantes, pode ser apreciada de
um mirante no alto da Ladeira do Sol.

Situada entre a Praia do Forte
e a Praia dos Artistas, sedia
anualmente, durante o Réveillon,
a tradicional festa de Iemanjá. Era
considerada a praia mais turística
da cidade até os anos 1980,
devido às formações de piscinas
naturais da região.

VISTA AÉREA DA PRAIA DA REDINHA

FOTO: FRANKIE MARCONES - MTUR

PRAIA DA REDINHA

A última praia ao norte de Natal é uma antiga vila de pescadores, cujo destaque é o
Mercado Público. A tradição ali é comer a ginga com tapioca (peixe frito que vem no
palito, dentro de uma tapioca). A Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, construída
com pedras dos arrecifes, e o Aquário Natal são outros pontos de interesse.
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PASSEIO PANORÂMICO

Ideal para ter uma visão geral de
Natal, você primeiro conhece as
praias de Ponta Negra, Via Costeira,
dos Artistas e Areia Preta. Depois o
ônibus adentra os bairros antigos,
mostrando a rica história de Natal e
a famosa Ladeira do Sol, com vista
belíssima. Em seguida, atravessa
o Rio Potengi pela Ponte Newton
Navarro, proporcionando a mais bela
visão aérea da cidade, com o Forte
dos Reis Magos, as dunas e as praias.
Nesse embalo, segue em direção ao
Litoral Norte pela BR-101 até a Praia
de Porto Mirim, a 40 km de Natal,
onde você tem tempo livre para banho
de mar. Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.

PONTE NEWTON NAVARRO

PASSEIOS
PARA
TURBINAR
SUA VIAGEM

Os passeios da CVC em
Natal incluem tempo livre
nas praias e podem ser
privativos ou em grupo,
à sua escolha, sempre com
conforto, segurança e
assistência da nossa equipe.

PRAIA DE CAMURUPIM

A própria viagem de 30 km até esta tranquila praia tem atrações incríveis.
Você faz paradas na Barreira do Inferno, que é um centro de lançamento
de foguetes da Força Aérea Brasileira, e no maior cajueiro do mundo, em
Pirangi. Por fim, tem tempo livre para banho na Praia de Camurupim, com piscinas
naturais protegidas por arrecifes. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: dia inteiro.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS
PRAIA DA PIPA

Você passa o dia no vilarejo,
que fica a 85 km de Natal e tem
praias cercadas por falésias e
vegetação exuberante. Lá pode
tomar banho de mar, aproveitar
o agito das barracas, almoçar
em um restaurante panorâmico,
avistar golfinhos, comprar
artesanato nas lojas da vila,
passear de lancha na Lagoa de
Guarairas e ir de trenzinho até
o Chapadão, uma linda falésia
com vista para a Praia do Amor.
Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel e guia. Duração: dia inteiro.

BARRA DO CUNHAÚ

A 90 km de Natal, esta praia do município vizinho de Canguaretama é
famosa pela enorme reserva natural de mangue, as piscinas naturais que se
formam na maré baixa e a criação de camarão em viveiros, que abastece os
bares e restaurantes locais, fazendo da gastronomia uma saborosa atração turística.
O dia é livre para curtir a praia emoldurada por coqueirais e tomar banho nas piscinas
naturais. Também é possível fazer um passeio opcional de barco pelo rio, com
observação do manguezal e visita à paradisíaca Praia da Restinga. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.

CURTA VÁRIOS PASSEIOS COM ECONOMIA

Nossos especialistas, disponíveis para te dar total assistência no destino, criaram passeios
incríveis, que podem ser parcelados e comprados em combos (veja pág. 14).

FOTOS: EMPROTUR/SETUR
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PASSEIOS
BAÍA FORMOSA

Você se deslumbra com falésias coloridas, praias desertas, lagoas de água doce e
trechos de Mata Atlântica nesta cidade a 95 km de Natal. Os mirantes dos Pescadores
e da Praia de Baía Formosa são ideais para fotos. Depois há tempo livre na praia, onde é
possível tomar banho de mar e fazer um passeio opcional de bugue até a Praia de Sagi,
passando pela Lagoa da Coca-Cola, por uma cachaçaria, pelo Museu das Tartarugas,
pelo Rio Sagi (para banho) e pela Mata da Estrela. Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel e guia. Duração: dia inteiro.

PARRACHOS DE MARACAJAÚ

FOTO: EMPROTUR

PRAIA DE MARACAJAÚ

A bela praia da comunidade de Maracajaú, a 65 km de Natal, é muito famosa pelas
piscinas naturais formadas na maré baixa por corais situados a 7 km da costa.
Repletas de peixes coloridos, estas charmosas piscinas naturais são chamadas de
parrachos e são visitadas em um passeio de barco opcional, que tem parada para
mergulhar com snorkel entre os corais. Durante seu tempo livre na praia, você também
pode fazer um passeio opcional de quadriciclo pelas dunas. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.

PASSEIOS PERSONALIZADOS

Você também pode personalizar os passeios à sua maneira na CVC. Além dos
passeios em grupo descritos nestas 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.

FOTOS: EMPROTUR/SETUR
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PASSEIOS
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
te ajudar.

PASSEIO A GALINHOS

Você tem o dia livre em Galinhos, uma das mais belas praias do Brasil, situada em uma
península intocada, a 160 km de Natal. A praia tem uma parede de sal tão branca que
pode ser confundida com um monte de neve. A grande concentração de sal no mar
faz os banhistas boiarem com facilidade, como acontece no Mar Morto. Com vento
constante, Galinhos é o paraíso dos praticantes de esportes a vela, como windsurfe.
Outra atração é o “burro-táxi”, meio de transporte popular na cidade, onde as ruas
são para charretes, e não para carros. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel, guia e
passeio de barco. Duração: dia inteiro.

FAROL DE GALINHOS

BARRA DO PUNAÚ

Durante o trajeto de 70 km até a Barra
do Rio Punaú, você visita o Aquário
Natal, que é o maior do Nordeste
(ingresso pago no local). Na chegada a
Punaú, pode aproveitar as águas mornas
do rio e fazer um passeio opcional de
helicóptero. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel, guia e entrada na Fazenda
Punaú. Duração: dia inteiro.

RIO DO FOGO

Na vila de pescadores situada a
85 km de Natal, você passa o dia
na Praia de Perobas, onde
mergulha em águas cristalinas,
aproveita um restaurante pé na
areia e pode fazer um passeio
opcional de lancha aos parrachos.
Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel e guia. Duração: dia inteiro.

VOCÊ VAI QUERER VOLTAR. POR ISSO, É TÃO IMPORTANTE CUIDAR DOS DESTINOS.
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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
PRAIA DA PIPA

CASAIS

3 PRAIA DA PIPA
3 BARRA DO CUNHAÚ
3 MARACAJAÚ
3 BAÍA FORMOSA

FOTO: EMPROTUR

MARACAJAÚ

FOTO: EMPROTUR

FAMÍLIAS

BARRA DO PUNAÚ

AVENTUREIROS

3 GALINHOS
3 PUNAÚ

FOTO: SHUTTERSTOCK

3 CAMURUPIM
3 BARRA DO CUNHAÚ
3 MARACAJAÚ
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DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 10 a 13
4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Chegada à cidade. Almoce no
Restaurante Farofa d’Água, em Ponta
Negra, para se encantar logo de cara
com a vista do Morro do Careca.
2º Dia: Faça o Passeio Panorâmico
para descobrir o melhor de Natal
e curtir a Praia de Porto Mirim,
onde você pode fazer um passeio
opcional de bugue, com brincadeiras
como “esquibunda” e “aerobunda”.
3º Dia: Tire o dia para curtir
a Praia da Pipa – é um charmoso
vilarejo com imensas falésias
e enseadas paradisíacas.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

MORRO DO CARECA

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Hoje é dia de conhecer o aquário
natural da Praia de Maracajaú, onde você
também pode se aventurar em passeios
opcionais de quadriciclo pelas dunas da região.
5º Dia: A boa pedida é relaxar nas piscinas
naturais quentinhas de Camurupim, passando
no caminho pela Barreira do Inferno e pelo
Cajueiro de Pirangi, maior cajueiro do mundo.

MERGULHO EM PARRACHOS, MARACAJAÚ

6º Dia: Hora de voltar para casa.

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia Você descobre por que o Rio
Grande do Norte é a terra do camarão na
Barra do Cunhaú, grande produtora do
crustáceo e local de praias desertas.
7º Dia Feche sua viagem na Baía Formosa,
onde você pode fazer um passeio opcional
de bugue até a divisa com a Paraíba,
parando na Lagoa da Coca-Cola.
8º Dia Hora de voltar para casa.
FOTOS: EMPROTUR/SETUR

BAÍA FORMOSA
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E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Equipe de guias
totalmente
preparados

Atendimento
exclusivo CVC
no destino

Veículos exclusivos durante
passeios e no transporte de
chegada e saída

Passeio gratuito: quem
se hospeda em um hotel
preferencial CVC e adquire
um combo com quatro
passeios ganha um passeio
gratuito à sua escolha,
exceto Galinhos e Punaú.

Descontos especiais: quem compra pelo menos um passeio
CVC e se hospeda em um hotel preferencial ganha o
Passaporte CVC Potiguar, que dá direito a descontos
exclusivos nas melhores atrações de Natal. Basta apresentar
o passaporte nos nossos parceiros citados abaixo.

DESCONTOS E CORTESIAS ESPECIAIS:

RESTAURANTES*

LOJAS*

10% no Farofa d’Água

10% no Mercado de Ponta Negra

15% nos pratos do Tábua de
Carne (desconto não vale para
bebidas nem sobremesas)

15% na coleção Beachwear
da Matersol Moda Praia

10% nos crepes e pizzas no Páprika
10% na sorveteria Real de 14,
em Natal e Pipa
15% no Mulle
10% no Jabá

HOTÉIS
Descontos e horários especiais
de check-in de check-out em
estabelecimentos selecionados.
Algumas promoções são
exclusivas para clientes do
cartão de crédito CVC Itaú
Visa Platinum. Confira
benefícios nas págs. 27 a 34.

ATRAÇÕES*
10% no Forró com Turista
35% no passeio de catamarã
do Potengi Tur

* Descontos válidos apenas para clientes com o Passaporte CVC Potiguar, entregue pela CVC no destino para quem se
hospeda em um dos hotéis preferenciais CVC e para quem adquire pelo menos um passeio CVC (sem contar o passeio
panorâmico). O Passaporte Potiguar, que é pessoal e intransferível, deve ser apresentado nos estabelecimentos citados.
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PARQUE
DAS DUNAS

VISTA AÉREA DO PARQUE DAS DUNAS

FOTO: EMPROTUR/SETUR

ATRAÇÕES

Em Natal, a vida além da
praia garante aquário, museus,
parque aquático, cajueiro
gigante e estádio de futebol
ESTÁDIO ARENA DAS DUNAS

Com arquitetura inspirada nas dunas
de areia típicas da região, o estádio de
futebol foi inaugurado para a Copa do
Mundo de 2014, com capacidade para
42 mil pessoas. Gramado, vestiários e
camarotes podem ser visitados em tours
guiados, que acontecem diariamente.
Av. Prudente de Morais, 5.121, Lagoa Nova.

AQUÁRIO NATAL

FOTO: PEDRO MENEZES/UNSPLASH
FOTOS: SHUTTERSTOCK

Um dos grandes
charmes do gigantesco
parque é o Bosque dos
Namorados, que tem
área de piquenique,
playground, restaurante e
centro de visitantes. Vale
a pena também percorrer
as trilhas guiadas do
parque, com vegetação
exuberante. Embora
não tenha praia, oferece
mirantes com lindas vistas
panorâmicas para o mar.
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Na Praia da Redinha, já no
caminho para Genipabu,
possui cerca de 60
espécies de animais, como
moreias, peixes de corais,
cavalos-marinhos, jacarés e
até mesmo mamíferos, como
hipopótamos e jaguatiricas.
Você pode passar a mão
nas costas dos tubarões e
chegar perto dos pinguins.
Av. Litorânea, 1.091, Redinha.

ATRAÇÕES
TEATRO RIACHUELO

PASSEIO DE
BUGUE A
GENIPABU

O tradicional passeio
de bugue pelo Parque
Turístico Ecológico
Dunas de Genipabu, a
25 km de Natal, pode
ser feito com ou sem
emoção, à sua escolha.
A primeira opção inclui
manobras radicais nas
dunas, e a segunda é
contemplativa. O veículo
faz uma parada na Lagoa
de Jacumã para fazer
‘‘esquibunda’’ (descida
das dunas em uma
prancha de madeira), e
‘‘aerobunda’’ (tirolesa).
Ambos terminam com
um mergulho na lagoa.
Em Genipabu, você
também pode fazer um
passeio opcional
de dromedário.
Você pode agendar esse
passeio diretamente
com nossos especialistas
no destino.

FOTO: EMPROTUR/SETUR

É bem moderno o teatro do Shopping
Midway Mall, com programação variada de
shows e espetáculos de renome nacional e
internacional. Nos arredores, um complexo
gastronômico de culinária mista é parada
obrigatória. Shopping Midway Mall.

MUSEU DA CULTURA
POPULAR DJALMA
MARANHÃO

Dedicado à cultura popular do Rio
Grande do Norte, expõe fotos e
escritos que retratam o folclore
regional, além de trabalhos
manuais, livros e trajes típicos.
Praça Augusto Severo, s/nº, Ribeira.

DUNAS DE GENIPABU

PRAIA DE GENIPABU

FORTE DOS REIS MAGOS

A principal atração histórica de Natal foi cenário de batalhas na época do Brasil Colônia.
A fortaleza tem formato de uma estrela de cinco pontas e começou a ser erguida em
6 de janeiro de 1598, Dia de Reis. No século 17, o local foi invadido pelos holandeses,
que foram expulsos em 1654. O monumento ainda preserva os canhões originais,
capela com poço de água doce e alojamentos. Av. Praia do Forte, s/nº, Santos Reis.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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ATRAÇÕES
CAMURUPIM
PARQUE

PASSEIO DE CATAMARÃ
PELO RIO POTENGI

São divertidas e
refrescantes as piscinas
infantis e para adultos deste parque,
localizado à beira mar, na Praia de
Camurupim, a 30 km de Natal.
O toboágua e a rica gastronomia
do local também se destacam. Na
frente do parque, as piscinas naturais
no mar são ideais para a diversão
de toda a família. Av. Beira Mar, s/n.
Nísia Floresta.

Ao longo de uma hora, a navegação
fluvial sai do Iate Clube de Natal e
percorre pontos turísticos, como
o Forte dos Reis Magos, a Ponte
Newton Navarro e o Parque Estadual
dos Mangues. Conta com música ao
vivo e serviço de bar a bordo, podendo
acontecer durante o pôr do sol.
Cliente CVC ganha 35% de desconto.

CAJUEIRO DE PIRANGI

A árvore centenária fica em Parnamirim, a 15 km de Natal, e foi registrada no Guinness
Book como “o maior cajueiro do mundo”. Sua copa cobre cerca de 8.500 m2, pouco
mais que um campo de futebol. De novembro a janeiro, chega a produzir até 80 mil
cajus, que os turistas podem degustar. Um mirante com 10 m de altura permite uma
vista panorâmica da árvore. Há cerca de 30 lojas de artesanato nos arredores.
Av. Dep. Márcio Marinho, 2, Pirangi, Parnamirim.
FOTO: DIVULGAÇÃO
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SABORES

Conheça os pratos típicos
imperdíveis para provar
em uma viagem pelo Rio
Grande do Norte

3

Paçoca de carne de sol Esqueça o
doce de amendoim: paçoca aqui
é uma espécie de farofa feita
com farinha de mandioca e carne
de sol desfiada para servir de
acompanhamento.

1

Camarão Principal símbolo
da culinária potiguar, o
camarão é o ingrediente
de várias receitas regionais,
incluindo o bobó de camarão,
feito com creme à base de
mandioca e leite de coco.

4

2

5

Cuscuz
É diferente do cuscuz
paulista: aqui ele tem uma
textura mais granulada,
feito da massa de milho
socada no pilão, cozida ao
vapor e umedecida com
leite de coco ou manteiga.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

Feijão-verde É um dos
pratos mais populares
do Nordeste, bom para
comer com carne de
sol. Para ficar cremoso,
leva nata fresca, queijo
coalho, requeijão ou
creme de leite.

Cartola A tradicional sobremesa
combina bananas maduras
fritas ou cozidas, cobertas com
queijo de manteiga ou coalho e
polvilhadas com açúcar mascavo,
canela e cacau em pó.
20
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6

Queijo de manteiga
Popular no sertão
nordestino, é
amarelado e
saboroso. Vem
cortado em pedaços
retangulares e tem
textura macia.

7

Picanha do mar
O famoso peixe
meca aqui tem
um sabor muito
especial, pois
o filé grelhado
é preparado
com manteiga
do sertão.

9

Escondidinho
O creme de mandioca vem por
cima da carne de sol, e tudo vai
ao forno para gratinar.
Arroz de leite
Acompanhamento superpopular,
é o arroz cozido e acrescido de
manteiga para ficar cremoso.

10

8

Caju A abundante fruta dá
origem a duas receitas irresistíveis.
O doce de caju em calda leva
açúcar, cravo e canela, enquanto
a cajuína é uma bebida feita com
a fruta caramelizada.

VOCÊ SABIA?

De origem indígena, a palavra “potiguar”, gentílico do Rio Grande do Norte, significa
“comedor de camarão”, dada à abundância do delicioso crustáceo nas águas –
e consequentemente nos pratos! – da região.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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NA HORA
DA FOME...

Espere saborear frutos
do mar de todos os
jeitos e também pratos
típicos nordestinos nos
restaurantes de Natal

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

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 40 a R$ 60

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

Ô BAR

Serve comida variada
em um ambiente perfeito
para famílias, que
tem até brinquedoteca. Alguns
destaques são as moquecas e a
carne de sol na chapa com queijo,
além das porções típicas de bar.
Av. Praia de Ponta Negra, 9184,
Ponta Negra. $$

SORVETERIA
REAL DE 14

São mais de 50 sabores de
sorvetes artesanais, incluindo
opções veganas e sem glúten.
Também tem uma unidade na
Praia da Pipa. Cliente CVC ganha
10% de desconto nas unidades
de Natal e Pipa. Av. Eng. Roberto
Freire, 3.916, loja 1, Ponta Negra. $

MANGAI

O cardápio tem mais de 120
pratos nordestinos, incluindo,
por exemplo, carne de sol na nata,
macaxeira, buchada, feijão-verde, carne de
bode, paçoca e cartola. Também tem uma
unidade em Lagoa Nova. R. Des. João
Vicente da Costa, 8.861, Ponta Negra. $$

TÁBUA DE CARNE

Prepara deliciosa comida regional na
tábua, que serve três pessoas, além de
sobremesas típicas. Também tem uma
unidade na Via Costeira. Cliente CVC ganha
15% de desconto nos pratos. Av. Eng.
Roberto Freire, 2.396, Ponta Negra. $

MULLE

O bistrô tem gastronomia
contemporânea com toques
regionais e franceses. Cliente
CVC ganha 15% de desconto.
R. Eng. Roberto Freire, 4.702,
lojas 20 a 22, Ponta Negra. $
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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NA HORA DA FOME...
PÁPRIKA

Com estilo rústico e
uma das melhores
vistas de Ponta Negra,
tem pizzas tradicionais,
receitas exclusivas,
saborosos pratos da
culinária regional e
caipirinhas variadas.
Cliente CVC ganha 10%
de desconto. R. Pedro
Fonseca Filho, 9.001,
Ponta Negra. $

JABÁ

Você se delicia com comida regional
nordestina em um ambiente temático com
aquele jeitinho sertanejo arretado de bom.
Cliente CVC ganha 10% de desconto.
R. Francisco Gurgel, 8 - A, Ponta Negra. $

CAMARÕES POTIGUAR

Como já diz o nome, o camarão
é a especialidade deste famoso
restaurante de culinária regional.
O crustáceo aparece nas mais
variadas e fartas preparações, do
pastel à moqueca. R. Pedro Fonseca
Filho, 8.887, Ponta Negra. $$

NAU

Especializado em frutos do mar, cria
deliciosas combinações utilizando
ingredientes brasileiros, como macaxeira,
manteiga da terra, nata, queijo coalho e
queijo de manteiga. Av. Odilon Gomes de
Lima, 1.772, Cidade Jardim. $$

FAROFA D’ÁGUA

O cardápio tem comidas
regionais, internacionais e
grelhados. São deliciosos os
pratos com camarão. Cliente
CVC ganha 10% de desconto.
Av. Praia de Ponta Negra,
8.952. $

DON MATIAS PARRILLA

O tradicional churrasco portenho é
feito na grelha, no lugar do espeto,
e a carne é assada na brasa. No
cardápio, destacam-se o bife
ancho, o bife de tira, a picanha do
chef e o chorizo. Av. Praia de Ponta
Negra, 8.888, Ponta Negra. $$
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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FOTO: CAINDÉ SOARES

COMPRAS

MERCADO MARÉ

A localização é perfeita para suas
compras: na principal avenida de
Ponta Negra. Lá você encontra
uma vasta variedade de lojas de
artesanato, além de opções de
conveniência. Av. Eng. Roberto
Freire, 8.000, Capim Macio.

As riquezas naturais do Rio Grande
do Norte são matérias-primas para
o artesanato local, como a areia
colorida das garrafinhas, o cipó
das cestas e a palha de carnaúba
dos chapéus e bolsas.

MATERSOL

CENTRO DE TURISMO

Você encontra o melhor da
moda praia potiguar nessa loja
exclusiva, para curtir a praia com
visual caprichado. Cliente CVC
tem desconto de 15% na coleção
Beachwear. Av. Praia de Ponta
Negra, 8.812, Ponta Negra.

A ex-casa de detenção do século 19
tem quase 40 lojas de artesanato, que
funcionam nas antigas celas, e uma
galeria com obras de arte antigas e
contemporâneas. Também tem lanchonete,
restaurante e o Forró com Turista (veja
mais na seção Agito, na pág. 25). R. Aderbal
de Figueiredo, 980, Petrópolis.

CENTRO MUNICIPAL
DE ARTESANATO DA
PRAIA DOS ARTISTAS

MERCADO DE PONTA NEGRA

O tradicional mercado tem tudo o que
você quer comprar em Natal: produtos da
gastronomia regional, como temperos,
cachaças e grande variedade de castanhas,
além de artesanato e moda praia. Cliente
CVC tem 10% de desconto nas compras.
Av. Eng. Roberto Freire, 3.111, Ponta Negra.

Você encontra aqui uma grande
variedade de produtos artesanais
do Nordeste e também do Norte
do Brasil, em um espaço com
mais de 100 lojas, de frente para
o mar. Av. Presidente Café Filho,
1.160, Praia dos Artistas.
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AGITO

BOTEQUIM TÁ NA HORA

FOTO: DIVULGAÇÃO

Encontre seu lugar para um jantar
com mais animação, uma noite
de forró ou um pub com paquera

O cardápio é assinado pelo chef
Artur Fontes, que, entre outras
delícias, criou o saboroso camarão
crocante, servido com molho
tártaro, limão e pimenta. Para beber,
cervejas e caipirinhas de frutas.
A casa foi buscar no Rio de Janeiro
inspiração para sua decoração.
R. Francisco Gurgel, 47, Ponta Negra.

CURIÓ

Descontraído bar e restaurante
com especialidades regionais e
cachaças. Av. Praia de Ponta Negra,
8.896, Ponta Negra.

TAVERNA PUB

FORRÓ COM
TURISTA

Instalado em um casarão em estilo
medieval, este bar temático oferece
variada programação musical, que vai
do rock à MPB. O menu tem porções,
drinques e cervejas especiais. O clima
descontraído atrai gente jovem e, às
segundas-feiras, acontece a festa
Segundas Intenções, totalmente dedicada
à paquera. R. Doutor Manoel Augusto
Bezerra de Araújo, 500, Ponta Negra.

FOTO: TRENATO PIRES DE LUCCA

O evento, realizado no
Centro de Turismo, anima
as noites de quinta-feira com shows de
forró, repentes e dança.
Cliente CVC ganha 10% de
desconto. R. Aderbal de
Figueiredo, 980, Petrópolis.

TAVERNA PUB
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PONTA NEGRA

HOTÉIS

Escolha a praia
com a sua cara
para se hospedar
PRAIA DOS
ARTISTAS

concentra grandes resorts.
A distância do Centro varia
de 6 km a 15 km.

PONTA NEGRA A 12 km

do Centro, tem restaurantes,
hotéis e vida noturna. Fica
perto do Morro do Careca.

ALTO DE PONTA
NEGRA A região da Av.

Engenheiro Roberto Freire, a
15 km do Centro, concentra
lojas, bares e restaurantes.

PRAIA DE
CAMURUPIM

A 30 km de Natal,
tem piscinas naturais
e restaurantes
regionais.

PRAIA DE
TOUROS

A 95 km de Natal,
o município tem
praias paradisíacas
praticamente
intocadas e vilas
de pescadores.

FOTO: TARCILA MARQUES

A praia mais
urbana da cidade
tem ótimos bares,
restaurantes, lojas
e serviços. Está
situada a 5 km do
Centro de Natal.

VIA COSTEIRA Em 9 km,

VIA COSTEIRA
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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
Estacionamento pago
Pet friendly
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade de vaga

CATEGORIA CONFORTÁVEL

HAPPY HOTEL PRAIA AZUL O
majestoso Morro do Careca pode ser
visto a partir deste hotel, que está situado
em frente à Praia de Ponta Negra. Ele
ainda tem duas piscinas: uma para
adultos, e outra para crianças. Clientes
CVC e do cartão CVC Itaú podem entrar
nos apartamentos antes do horário
padrão e sair depois. R. Francisco Gurgel,
92, Ponta Negra.

BELLO MARE HOTEL Este hotel fica
a apenas duas quadras da badalada
Praia de Ponta Negra e ainda tem
salão de jogos, piscina para adultos
e crianças e bar molhado. O lindo
visual da cidade você curte a partir
do mirante e da varanda, presente
em todos os apartamentos. Cliente
CVC pode entrar nos apartamentos
antes do horário padrão e sair depois.
Cliente com cartão CVC Itaú tem 10%
de desconto no restaurante e upgrade
de apartamento. Av. Engenheiro Roberto
Freire, 4.917, Ponta Negra.

MORIAH NATAL BEACH HOTEL Dá
para curtir muitos espaços ao ar livre
neste hotel situado a uma quadra
da Praia de Ponta Negra, com duas
piscinas, (uma para adultos e outra
para crianças), espaço com redes,
jardins e terraço ao ar livre. Cliente
CVC pode entrar nos apartamentos
antes do horário padrão e sair depois.
Cliente com cartão CVC Itaú tem 10%
de desconto no pagamento dos extras.
Av. Engenheiro Roberto Freire, 5.208,
Ponta Negra.

FOTO: DIVULGAÇÃO

HAPPY HOTEL PONTA NEGRA
Este hotel tem vista para o mar de
Ponta Negra. Você se sente em casa
nas acomodações, que contam com
cozinha compacta. Cliente CVC pode
entrar nos apartamentos antes do
horário padrão e sair depois. R. Des.
João Vicente da Costa, 26, Ponta Negra.

ARAM PONTA NEGRA PRAIA HOTEL As
duas piscinas deste hotel divertem adultos
e crianças. A localização é outro trunfo:
a uma quadra da Praia de Ponta Negra
e quatro do Morro do Careca. Cliente
CVC pode entrar nos apartamentos
antes do horário padrão e sair depois.
Cliente com cartão CVC Itaú tem 10% de
desconto no cardápio do restaurante.
R. da Praia, 3.398, Ponta Negra.

MORIAH NATAL BEACH HOTEL
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YAK BEACH HOTEL PONTA NEGRA
Fica em Ponta Negra, a 300 m da praia
e perto de muitos restaurantes e lojas.
Os quartos da categoria Superior e Luxo
têm vista para o mar. Crianças e adultos
podem aproveitar a piscina e a salão
de jogos. Cliente CVC pode entrar nos
apartamentos antes do horário padrão e
sair depois. Cliente com cartão CVC Itaú
tem 10% de desconto no pagamento dos
extras. Av. Eng. Roberto Freire, 4.200,
Ponta Negra.

passar roupa. Cliente CVC pode entrar
nos apartamentos antes do horário
padrão e sair depois. Cliente com cartão
CVC Itaú tem 10% de desconto no
cardápio do restaurante. Av. Engenheiro
Roberto Freire, 4.014, Ponta Negra.

PORTO SUÍTES NATAL Você se
hospeda bem em frente ao mar,
aproveita todo o burburinho da Praia
dos Artistas e só precisa caminhar uma
quadra para fazer compras no Centro
de Artesanato. Ainda curte a piscina
panorâmica com deque, o solário e
o restaurante com vista para o mar.
Outro diferencial é que as duchas dos
apartamentos são aquecidas com
energia solar. Clientes CVC e com
cartão CVC Itaú podem entrar nos
apartamentos antes do horário padrão
e sair depois. Av. Pres. Café Filho, 682 A,
Praia dos Artistas.

PRAIAMAR EXPRESS HOTEL
Localizado no Alto de Ponta Negra, este
hotel fica em plena Avenida Engenheiro
Roberto Freire, muito comercial. Seus
hóspedes podem usufruir da área de
lazer do Praiamar Beach, que fica a
cinco quadras do hotel, em frente à
Praia de Ponta Negra, e tem piscinas e
playground. Os apartamentos contam
com cafeteria, além de ferro e tábua de
PORTO SUÍTES NATAL

FOTO: DIVULGAÇÃO
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YAK BEACH HOTEL NATAL

apenas uma quadra deste hotel,
e o Centro de Artesanato, a duas.
O hotel ainda oferece piscina com
cascata, salão de jogos, bar molhado
e restaurante regional com vista para
o mar. Cliente CVC pode entrar nos
apartamentos antes do horário padrão
e sair depois. Av. Gov. Silvio Pedroza,
19, Areia Preta.

YAK BEACH HOTEL NATAL Você
admira o mar da Praia dos Artistas,
situado bem em frente ao hotel, a
partir de sua piscina panorâmica,
frequentada por adultos e crianças.
Também se diverte na salão de jogos
e caminha apenas uma quadra para
fazer compras no Centro Artesanato.
Cliente CVC pode entrar nos
apartamentos antes do horário padrão
e sair depois. Cliente com cartão
CVC Itaú tem 10% de desconto no
pagamento dos extras. Av. Pres. Café
Filho, 690, Praia dos Artistas.

CATEGORIA MUITO
CONFORTÁVEL

ARAM NATAL MAR HOTEL A
diversão rola solta neste hotel à beiramar, na Praia de Ponta Negra, que
tem piscinas para adultos e crianças,
hidromassagem, salão de jogos, quadra

NATAL PRAIA HOTEL A badalada
Praia dos Artistas está situada a
ARAM NATAL MAR HOTEL

FOTOS: DIVULGAÇÃO

29

de vôlei e playground. A varanda dos
apartamentos, o serviço de quarto, a
copa do bebê e a loja de conveniência
garantem o seu conforto. O hotel
aceita pets. Cliente com cartão CVC
Itaú tem 10% de desconto no cardápio
do restaurante. Via Costeira Sen.
Dinarte Medeiros Mariz, 8.101, Ponta
Negra.

CORAL PLAZA APART HOTEL Neste
hotel pé na areia, na Praia de Ponta
Negra, você sempre admira o mar a partir
do apartamento, seja de frente ou de
lado, independentemente da categoria
reservada. Na sua acomodação, também
pode preparar as próprias refeições, pois
há cozinha compacta. E o hotel ainda
tem clube infantil, hidromassagem e duas
piscinas: uma para crianças e outra para
adultos. Cliente com cartão CVC Itaú tem
upgrade de apartamento garantido. R.
Francisco Gurgel, 9.005, Ponta Negra.

BELLO MARE CONFORT HOTEL
& CONVENTION Adultos e crianças
curtem este hotel, que fica a uma
quadra da Praia de Ponta Negra
e tem jardim panorâmico, piscina
com cascata, salão de jogos, spa,
bar molhado, espaço exclusivo
para crianças, hidromassagem
e sauna. Com sacada, todos os
apartamentos têm aquecimento solar
e a gás. Cliente CVC pode entrar
nos apartamentos antes do horário
padrão e sair depois. Cliente com
cartão CVC Itaú tem upgrade
de apartamento. R. Pituba, 3.165,
Ponta Negra.

FOTO: DIVULGAÇÃO

PRAIAMAR NATAL HOTEL &
CONVENTION Ninguém fica parado
neste hotel de Ponta Negra, situado a
uma quadra da praia e equipado com
três piscinas, duas hidromassagens,
salão de jogos, sauna e quadra
esportiva. Você também se diverte numa
área de lazer em frente à praia chamada
Praiamar Beach. Cliente com cartão CVC
Itaú tem 10% de desconto no cardápio
do restaurante. R. Francisco Gurgel, 33,
Ponta Negra.

PRAIAMAR NATAL HOTEL & CONVENTION
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VISUAL PRAIA HOTEL

PONTALMAR PRAIA HOTEL
Na cobertura deste hotel, você admira
a Praia de Ponta Negra, localizada a
uma quadra, e ainda curte as duas
piscinas, a hidromassagem e a sauna.
Já os confortáveis apartamentos
contam com varanda, DVD player e
espelho para maquiagem. Alguns
são conjugados, ideais para famílias.
Cliente com cartão CVC Itaú
tem direito a early check-in e late
check-out. R. Cel. Inácio Valê, 8.868,
Ponta Negra.

D BEACH RESORT A animada equipe de
recreação agita durante o ano todo os
hóspedes deste hotel, situado em frente
ao mar da Praia de Ponta Negra. A galera
se diverte também nas três piscinas,
sendo uma delas para crianças, na área
de jogos no clube infantil e no anfiteatro.
Um outro detalhe: todos os apartamentos
contam com varanda. Cliente com
cartão CVC Itaú tem 10% de desconto no
cardápio do restaurante. R. da Praia, 150
A, Ponta Negra.

ESMERALDA PRAIA HOTEL Famílias
e grupos de amigos se divertem muito
neste hotel, que fica em frente à Praia
de Ponta Negra e tem recreação
monitorada, clube infantil, jogos de
mesa, sala de massagem, música ao
vivo à noite, piscina com cascata, lojas
de conveniência e salão de beleza. E
você ainda pode admirar o visual da
região da sua própria varanda. Cliente
com cartão CVC Itaú ganha upgrade de
apartamento garantido. R. Francisco
Gurgel, 1.160, Ponta Negra.

VISUAL PRAIA HOTEL A diversão
e o descanso são garantidos neste
hotel em frente à Praia de Ponta
Negra, com três piscinas (incluindo
uma infantil), sala de massagem,
sauna, playground, salão de jogos
e bar molhado. Os quartos contam
com aquecimento solar. Cliente com
cartão CVC Itaú ganha 10%
de desconto no cardápio do
restaurante. R. Francisco Gurgel,
9.184, Ponta Negra.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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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.

baby copa, conveniência e serviços
de beleza. Ainda pode optar pelos
sistemas Tudo Incluído, com meia
pensão ou com café da manhã. Clientes
CVC e do cartão CVC Itaú podem pode
entrar nos apartamentos antes do
horário padrão e sair depois. Av. Sen.
Dinarte Medeiros Mariz, 1.567.

RIFÓLES PRAIA HOTEL & RESORT
Das seis piscinas deste hotel à beiramar, na Praia de Ponta Negra, uma é
poliesportiva, uma tem hidromassagem,
uma possui bar molhado e cascata, outra
é dedicada apenas aos adultos e duas
são de uso exclusivo das crianças, que
se divertem também no clube infantil.
Também se destacam o cinema, a
recreação diária, o salão de jogos, a
sauna com vista panorâmica, o solarium
e o mirante. O Restaurante Palhoça
tem um visual incrível, e o Restaurante
Principal é palco de jantares temáticos.
Cliente com cartão CVC Itaú tem direito
a early check-in e late check-out. R. Cel.
Inácio Valê, 8.847, Ponta Negra.

PRAIA BONITA RESORT Este
hotel é perfeito para quem
deseja tranquilidade, pois está
situado em frente ao mar da
Praia de Camurupim, a 30 km do centro
de Natal e com deliciosas piscinas
naturais. Você admira o visual da região a
partir da sua varanda, presente em todos
os apartamentos, e a criançada pode
brincar à vontade no playground. Cliente
com cartão CVC Itaú tem direito a early
check-in e late check-out. Av. Monsenhor
Antônio Barros, 13, Praia de Camurupim,
Nísia Floresta.

ARAM IMIRÁ PLAZA HOTEL A família
toda se diverte neste hotel à beira-mar,
na Via Costeira, que tem playground.
Aqui o seu pet é bem-vindo. Cliente com
cartão CVC Itaú tem 10% de desconto
no cardápio do restaurante. Via Costeira
Sen. Dinarte Medeiros Mariz, 4.077,
Parque das Dunas.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h ou 15h
Saída (check-out): 12h
Clientes CVC têm a vantagem de
entrar mais cedo ou sair mais
tarde em alguns hotéis, mediante
disponibilidade.

MARSOL BEACH RESORT Há muita
coisa para aproveitar neste resort
pé na areia na Via Costeira: quatro
piscinas, jardim, terraço, quadra de
tênis, massagem, hidromassagem,
playground, recreação, baby-sitter,
ESMERALDA PRAIA HOTEL
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SERHS NATAL GRAND HOTEL & SPA

CATEGORIA LUXO

de beleza. Cliente com cartão CVC Itaú
ganha early check-in e late check-out.
Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz,
5.525, Parque das Dunas.

SERHS NATAL GRAND
HOTEL & RESORT É incrível a
área de lazer deste resort pé na
areia, Via Costeira: são várias
piscinas em um amplo parque aquático,
incluindo uma infantil e outra aquecida,
centro esportivo, hidromassagem, Kensho
Spa Zen, clube infantil, bicicletário e
recreação. Lojas e baby-sitter são outras
facilidades disponíveis para seu conforto.
Cliente com cartão CVC Itaú tem acesso
gratuito ao circuito das águas do spa.
Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz,
6.045, Parque das Dunas.

OCEAN PALACE BEACH
RESORT SPA &
BUNGALOWS É ótima a
estrutura de lazer neste resort
pé na areia da Via Costeira: oito
piscinas, três hidromassagens, quadras
esportivas, sauna, salão de jogos, lan
house, clube infantil e até cinema.
E tem mais: você ainda conta com
quatro restaurantes, quatro bares, sushi
bar, pizzaria, adega com mais de 1.400
garrafas de vinho, salão de beleza,
loja e galeria de arte. Cliente com
cartão CVC Itaú tem 10% de desconto no
spa. Av. Sen. Dinarte Medeiros
Mariz, 7829, Ponta Negra.

WISH RESORT NATAL BY GJP Pé na
areia da Via Costeira, com piscina para
adultos e crianças, clube infantil, quadra
poliesportiva e hidromassagem. E você
fica tranquilo com facilidades como
serviço de praia, business center e salão

WISH RESORT NATAL BY GJP
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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VILA GALÉ TOUROS Este All
Inclusive da Praia de Touros é
perfeito para quem deseja
tranquilidade, diversão e
contato com a natureza, a 95 km de
Natal. Você curte as duas piscinas, a
quadra poliesportiva, a quadra de tênis,
o campo de futebol, a pista de cooper,
o centro aquático, as atividades
organizadas pelos monitores, o clube
infantil e a salão de jogos. Também se
delicia com comidas e bebidas à vontade
nos seis restaurantes e quatro bares. Na
hora de descansar, uma boa pedida é
deitar na rede da varanda do seu quarto.
Outras facilidades são copa do bebê,
biblioteca e business center. Fazenda das
Garças, s/nº, Gameleira, Touros.

VOGAL LUXURY BEACH HOTEL & SPA

VOGAL LUXURY BEACH HOTEL & SPA
Na Praia de Ponta Negra, a 3 km do Morro
do Careca, este hotel pé na areia conta com
diversos mimos, como enxoval Trussardi
e cosméticos L’Occitane, além de drinque
de boas-vindas. A gastronomia também é
um luxo nos dois restaurantes, incluindo
um francês. As famílias amam o parque
aquático aquecido, o clube infantil, a copa
do bebê, a recreação e as piscinas cobertas
do spa. E mais: todos os quartos têm
varanda e banheira. Cliente com cartão
CVC Itaú tem 15% de desconto no spa. R.
Cel. Inácio Valê, 8.861, Ponta Negra.

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.

VILA GALÉ TOUROS

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
Estacionamento pago
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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NATAL COMBINA COM...
A 85 km, o
vilarejo é
conhecido por
suas falésias
alaranjadas,
seu charmoso
centrinho e
suas noites
animadas.

FOTO: EMPROTUR/SETUR

PIPA

CENA NOTURNA EM PIPA

SÃO MIGUEL
DO GOSTOSO

A 115 km, tem
praias desertas de
águas tranquilas,
ideais para velejar.

PRAIA DE GALINHOS

GALINHOS

O vilarejo de águas transparentes tem tanto sal no mar que
você consegue boiar facilmente na água, como no Mar
Morto. Outro charme é que não circulam carros no vilarejo.

JOÃO
PESSOA

A capital da
Paraíba tem lindas
praias muito bem
conservadas,
um importante
centro histórico
e deliciosos
restaurantes de
comida regional,
a apenas 185 km
de Natal.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

PRAIA DO BESSA, EM JOÃO PESSOA

35

FAROL DO CALCANHAR
EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

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

FOTO: KAIO FRAGOSO / SECRETARIA DO GOVERNO DE ALAGOAS

A maior agência de turismo da América Latina
CVC 24h: 3003-2977

36

37
FOTO: KAIO FRAGOSO / SECRETARIA DO GOVERNO DE ALAGOAS

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.

