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PORTO DE
GALINHAS
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: PÔR DO SOL NA PRAIA DE MARACAÍPE/SHUTTERSTOCK
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PREPARE
SUA VIAGEM
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PREPARE
SUA
VIAGEM

VISTA AÉREA DA PRAIA DE PORTO DE GALINHAS

OLHE O RELÓGIO
Porto de Galinhas
segue o horário de
Brasília.

OS TERMÔMETROS
MARCAM
temperaturas
constantes o ano
todo, com máximas
de 30 oC entre
dezembro e junho.
A média mínima
raramente cai
abaixo dos 24 oC,
mesmo em junho e
julho. A água do mar
é sempre quentinha,
em torno dos 28 oC.

VOCÊ VAI PRECISAR
do RG OU CNH para
embarcar em um avião
ou ônibus rumo ao
destino e para fazer
check-in nos hotéis
da cidade.
NÃO PRECISA tomar
nenhuma vacina para
viajar a Porto de Galinhas.
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VOU DE AVIÃO O Aeroporto Internacional
do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre
fica a 66 km de Porto de Galinhas.
Tempo de voo desde...
• Salvador: 1h20
• Belo Horizonte: 2h30
• Brasília: 2h35
• Rio de Janeiro: 2h55
• São Paulo: 3h10

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

NÃO QUEIME NADA A voltagem é de 220 volts.

LOCALIZE-SE

Porto de Galinhas é apenas uma
das muitas praias que formam o
município de Ipojuca e ainda é
vizinha de muitos outros destinos
incríveis. Veja as principais distâncias
a partir de Porto de Galinhas

PASSEIOS
DOS
ARREDORES
PRAIAS
DE PORTO
DE GALINHAS

ILHA DE
ITAMARACÁ

TEATRO NOVA
JERUSALÉM
RECIFE
CARUARU
CABO DE SANTO
AGOSTINHO
PRAIA DE CAMBOA
PRAIA DE MURO ALTO
PRAIA DO CUPE

PORTO DE GALINHAS
MARACAÍPE
TOQUINHO
SERRAMBI
PRAIA DOS
CARNEIROS
DE PORTO DE
GALINHAS PARA:
Cabo de Santo Agostinho 30 km
Carneiros
50 km
Recife
66 km
Maragogi
88 km
Itamaracá
103 km
Caruaru
181 km
Nova Jerusalém
210 km

MARAGOGI

5

PORTO DE
GALINHAS
A praia que fica no município de Ipojuca, a 66 km de Recife, é tão
famosa e bonita que seu nome acabou virando sinônimo também para as
enseadas vizinhas, como Muro Alto e Cupe. O mar clarinho, rodeado de
resorts e represado por corais, tem a agradável temperatura de 28 oC.
A vila deve seu nome a um motivo histórico: por volta de 1850, com o
comércio escravista já proibido no Brasil, os navios negreiros atracavam
por ali carregados de escravos escondidos entre engradados de galinhas
d’angola. Para burlar a lei, os traficantes eram avisados sobre a chegada
com a senha secreta de que havia “galinha nova no porto”.

6
MERGULHO NAS PISCINAS NATURAIS DE PORTO DE GALINHAS
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PRAIA A PRAIA
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Com o mar represado por arrecifes em boa parte de sua extensão,
a região de Porto de Galinhas é perfeita para descansar e curtir

MURO ALTO

PRAIA DE PORTO
DE GALINHAS

A principal praia de Porto de
Galinhas fica pertinho da vila,
com hotéis, restaurantes,
bares e serviços. O mar
tranquilo, de águas mornas e
claras, tem piscinas naturais
com peixes coloridos,
formadas na maré baixa.
É da orla da praia que saem
os passeios mais famosos
do destino: em cinco
minutos, as jangadas levam
os turistas até as piscinas
naturais, represadas por
recifes. Dá para fazer snorkel
ali para admirar o fundo
do mar, com seus belos
peixinhos. Uma das piscinas
tem o curioso formato do
mapa do Brasil (veja mais
na seção de Atrações).

A bela praia concentra a maioria dos resorts de luxo da região. Com
águas tranquilas, principalmente no trecho represado pela barreira de
corais, é cenário de esportes náuticos e comporta também famílias
com crianças.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS
SERRAMBI

Além de ter
deliciosas piscinas
naturais de cor
esverdeada, é
muito procurada
por mergulhadores
curiosos em
explorar os navios
naufragados
na região.

VISTA AÉREA DA PRAIA DE MARACAÍPE

MARACAÍPE

A agitada praia de ondas fortes é ponto de encontro de
surfistas, principalmente na época de campeonatos.
Está situada na Vila de Todos os Santos, uma região com
ótimas opções de bares, restaurantes e pousadas. Dali é
fácil ir até o Pontal do Maracaípe, de onde saem passeios
de jangada pelo mangue para ver cavalos-marinhos.

PRAIA DO CUPE

De um lado, as ondas são tão boas para surfe que recebem campeonatos. De outro,
as piscinas naturais proporcionam tranquilidade às famílias com crianças. E a eclética
praia tem a maior concentração de hotéis e pousadas de Porto de Galinhas.

PRAIA DE CAMBOA

TOQUINHO

Repleta de coqueirais, Camboa
é perfeita para quem deseja
um ambiente mais reservado,
pois está situada a cerca de
15 km da vila. Ali a água do
mar é morna e tranquila.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

Os tocos dos abundantes coqueiros
existentes na região batizaram esta
sossegada praia de areias brancas
e mar tranquilo, protegido por uma
barreira de recifes.

8

PRAIA DOS
CARNEIROS

Você passa o dia
todo nesta pitoresca
praia a 50 km de Porto de
Galinhas, considerada entre
as mais lindas do Nordeste,
com coqueirais, areia branca,
águas esverdeadas e piscinas
naturais. Ali, de frente para
o mar, fica a Capela de São
Benedito, construção do
século 18 que compõe um
cenário digno de cartão-postal. Você faz um passeio
de catamarã e tem tempo
livre para banho de mar.
Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel, guia e passeio de
catamarã. Duração: dia inteiro.

CAPELA DE SÃO BENEDITO, PRAIA DOS CARNEIROS

PASSEIOS
PARA
TURBINAR
SUA VIAGEM

Os passeios da CVC 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 MARAGOGI

Neste passeio de dia inteiro, você desfruta da linda praia, famosa pelas piscinas
naturais rasinhas, chamadas de galés. O percurso de 88 km é realizado por uma
bela estrada à beira-mar, que corta a região conhecida como Costa dos Corais,
com coqueiros e mar esverdeado. Na chegada a Maragogi, o dia livre é para tomar banho
de mar, relaxar e, dependendo da maré, fazer um passeio opcional de catamarã até as galés,
localizadas a 6 km da costa. Formadas por arrecifes e águas transparentes, elas fazem
parte da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais e têm uma rica fauna marinha,
incluindo muitos peixes coloridos, que podem ser observados durante um mergulho de
superfície com snorkel. Também é possível explorar de buggy as praias semidesertas de
Maragogi, que têm areias brancas, águas cristalinas e a sombra dos coqueirais. Inclui:
transporte ida e volta ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.
FOTO: SHUTTERSTOCK

9

PASSEIOS

TRANPORTE
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.

MARCO ZERO, EM RECIFE

PASSEIO A RECIFE E OLINDA

Nesse passeio panorâmico, o roteiro começa em
Recife, capital pernambucana, passando pela Praia de
Boa Viagem, a Ponte Maurício de Nassau e a Praça da
República, onde ficam o Palácio do Governo, o Teatro de
Santa Izabel e o Palácio da Justiça. Depois há paradas
no Marco Zero e no Parque de Escultura Brennand,
para fotos, e na Casa da Cultura, para compras. Na
sequência, o passeio continua até Olinda, considerada
Patrimônio Cultural da Humanidade, com parada no Alto
da Sé, de onde se tem uma bela vista para a cidade de
Recife. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: 6 horas.

CIDADE DE CARUARU
E NOVA JERUSALÉM

CERÂMICA TRADICIONAL DA VILA DE ALTO DO MOURA, EM CARUARU

Este passeio revela alguns ícones da cultura
popular pernambucana. São 181 km até a
gigantesca Feira de Caruaru, reconhecida
pela Unesco como o maior centro de artes
figurativas das Américas. Ali você tem tempo
livre para comprar itens artesanais, como
peças de barro, trajes típicos, xilogravuras de
cordel e carrancas de madeira, entre outros.
Após o passeio à feira de artesanato, você
segue para o teatro de Nova Jerusalém,
em Fazenda Nova, onde todos os anos é
encenada a Paixão de Cristo na Semana
Santa, maior espetáculo a céu aberto do
mundo, com cerca de 500 atores. Ali você
saboreia um delicioso jantar. Este roteiro não
está disponível durante a Semana Santa.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel, guia
e jantar (sem bebidas inclusas). 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. 13).

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

A 30 km de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, o destino tem praias com
águas mornas e cristalinas. Ao longo do dia, você faz um passeio de buggy pela costa,
passando pela Praia de Cabo de Santo Agostinho, que tem impressionantes falésias e
construções históricas; a Praia de Calhetas, com seu mar azul salpicado de barcos de
pesca; e a Praia de Gaibu, muito badalada e com uma charmosa enseada com coqueiros.
Também está incluso no programa um passeio de catamarã pelas praias de Paraíso,
cuja faixa de areia é tão estreita que só aparece na maré baixa, e de Suape, com um
mar bastante tranquilo. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel, guia, passeio de buggy e
passeio de catamarã. Duração: dia inteiro.

PASSEIOS PERSONALIZADOS

Você também pode personalizar os passeios 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 você escolhe como deseja passear.

PRAIAS DO LITORAL NORTE

O roteiro começa por Itamaracá, uma praia
de águas mornas e tranquilas, perfeita para
curtir um passeio opcional de catamarã e
apreciar a linda vista de areias branquinhas e
vastos coqueirais. Você também conhece a
famosa ilhota da Coroa do Avião, localizada em
Igarassu, cidade mais antiga de Pernambuco.
Ali é possível desfrutar de um delicioso banho
de mar e conhecer alguns pontos turísticos e
históricos da região, como a Igreja dos Santos
Cosme e Damião, a mais antiga ainda em
funcionamento no Brasil. As saídas acontecem
apenas às quintas-feiras, exceto em feriados
nacionais, municipais e período de Carnaval.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: dia inteiro.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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FORTE ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACÁ

COMBOS DE PASSEIOS

FOTO: CÉSAR DE OLIVEIRA

FOTO: BRUNO LIMA - MTUR

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.

RUA DO BOM JESUS

OLINDA

COMBO PROMOCIONAL 1

COMBO PROMOCIONAL 2

3 PASSEIO A RECIFE E OLINDA
3 PRAIA DOS CARNEIROS

3 PASSEIO A RECIFE E OLINDA
3 PRAIA DOS CARNEIROS
3 PRAIA DE MARAGOGI

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Veículos modernos
e climatizados
nos passeios e
no transporte de
chegada e saída

Atendimento
CVC 24h
Equipe de guias
totalmente
preparados

Uma camisa UV no
check-in e um bolo
de rolo no check-out,
por acomodação, no
Samoa Beach Resort

Balcão de apoio em
todos os hotéis de
Porto de Galinhas

Descontos, brindes e horários especiais de check-in e check-out. Confira os benefícios nas descrições dos hotéis, nas
págs 19 a 24. Algumas promoções são exclusivas para
HOTÉIS clientes do cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum.
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PASSEIO DE
JANGADA ÀS
PISCINAS NATURAIS

ATRAÇÕES

Além dos passeios CVC, confira outras
experiências incríveis para complementar
sua viagem, como mergulho em piscinas
naturais e tour de buggy
PASSEIO DE BUGGY
DE PONTA A PONTA

O passeio de buggy passa por todas as
praias de Porto de Galinhas, e você escolhe
onde quer fazer as paradas. A primeira delas
pode ser na Praia de Maracaípe, seguida
pelas praias centrais do vilarejo, onde ficam
as piscinas naturais, e terminando na Praia
de Muro Alto, que não tem ondas. O passeio,
negociado localmente com o bugueiro, pode
durar de duas a quatro horas.

VILA DE PORTO DE GALINHAS

O centrinho rústico que acompanha a praia
central de Porto de Galinhas reúne bons
restaurantes, lojas e ateliês. As galinhas
são itens decorativos espalhados por toda
parte, seja em forma de suvenir à venda
nas lojinhas ou de escultura exposta na Rua
da Esperança, a via principal. Também são
bastante vendidos as bonecas de cerâmica,
as pinturas em tecido, as redes, os cintos,
as bolsas de palha e os quadros. Muitos dos
estabelecimentos ficam abertos até tarde
da noite na alta temporada.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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Neste passeio de jangada é
possível fazer um delicioso
mergulho nos recifes de
corais. Debaixo d’água, você
observa tantas espécies de
peixes que tem a sensação
de estar em um grande
aquário natural. O passeio é
reservado localmente com os
jangadeiros e deve ser feito
de chinelo, para proteger os
pés dos corais e dos ouriços.
Dependendo do nível da
maré e da sua disposição, é
possível também chegar a pé
até as piscinas naturais.

MIRANTE FAROL

Inaugurado em 2020 dentro
da área do Muganga Bistrô, o
farol tem 14 metros de altura e
possibilita vista de 360o da praia
central de Porto de Galinhas.
R. das Piscinas Naturais.

ATELIÊ DO CARCARÁ

As marcas registradas do
artesão Carcará são as galinhas
esculpidas com material reciclado,
raízes de coqueiros mortos e
troncos de árvores. Também há
por lá esculturas feitas com coco
seco. R. Carcará-Merepe II.

DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 9 a 11
4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Comece com
um passeio à Praia dos
Carneiros e seu pitoresco
cenário com uma igrejinha
à beira-mar.
2º Dia: Faça o passeio
à Praia de Maragogi
para aproveitar as piscinas
naturais.
3º Dia: Explore as Praias
do Litoral Norte, como
Itamaracá e Coroa do Avião.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

PRAIA DOS CARNEIROS

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Percorra toda a
costa de Porto de Galinhas
com o Passeio de bugue
de ponta a ponta.
5º Dia: Veja falésias,
mar azul e construções
históricas nas Praias do
Cabo de Santo Agostinho.
6º Dia: Hora de voltar
para casa.

PASSEIO DE BUGUE DE PONTA A PONTA

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Desvende a arquitetura
colonial e as tradições locais
no Passeio a Recife e Olinda.
7º Dia: Passeie pela Vila
de Porto de Galinhas e
sua praia central, de onde
partem as jangadas rumo
às piscinas naturais.
8º Dia: Hora de voltar
para casa.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

VILA DE PORTO DE GALINHAS
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SABORES

Porto de Galinhas aposta não
só na culinária praiana com
frutos do mar, mas também nas
tradições presentes em todo o
Estado de Pernambuco

1

Caldinhos Feijão, peixe,
marisco, polvo, sururu: de
diversos sabores, a sopa,
normalmente servida em
um copinho, faz sucesso
nas mesas de Porto.

4

Tapioca Ao ser espalhada
em uma chapa quente, a
goma de mandioca ganha
um formato de crepe e
pode ser recheada com
vários ingredientes.

2

Bolo de rolo Patrimônio Imaterial
de Pernambuco, é uma espécie de
rocambole de massa bem delicada,
recheado com goiabada derretida
e servido em fatias bem finas.

5

3

Cartola Herança dos
engenhos de açúcar, este
doce é uma especialidade
local e consiste em banana
frita com queijo coalho
ou queijo-manteiga,
açúcar e canela.

Bolo Souza Leão Um dos
mais antigos doces do Brasil e
também Patrimônio Imaterial de
Pernambuco, é preparado com
massa de mandioca, ovos, leite de
coco e calda quente de açúcar.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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6

Buchada O bucho (estômago)
do bode ganha recheio de
sarapatel e, costurado, vai ao
fogo para cozinhar.

7

Carne de sol Depois de
salgada e seca sob o sol, a
carne é mergulhada na água e
amaciada no leite. Geralmente
é servida com mandioca.

8

Dobradinha Popular em
todo o Nordeste, tem origem
portuguesa e leva bucho,
tripa e linguiça para cozinhar
junto ao feijão-branco.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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Sarapatel Vísceras de
porco picadas e cozidas
vão para dentro de um
caldo que leva temperos
e sangue coalhado.

10
16

Chambaril É um cozido
de ossobuco de boi com
legumes. Seu caldo,
misturado à farinha de
mandioca, dá origem ao
pirão que é servido de
acompanhamento.

NA HORA
DA FOME...

RESTAURANTE
BEIJUPIRÁ

Restaurantes imperdíveis para se deliciar
com pratos criativos, porções típicas de
praia, caldinhos e muitos frutos do mar

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$ 40 a R$ 70

$$ – de R$ 71 a R$ 90
$$$ – de R$ 91 a R$ 120

Famoso por adicionar frutas
e ingredientes regionais à
cozinha contemporânea,
fica na Vila de Porto de
Galinhas. Um prato muito
pedido é o Beijucastanha,
filé de peixe grelhado na
chapa coberto com castanha
de caju, acompanhado de
arroz de espinafre e batatas
na manteiga. O restaurante
faz parte da Associação
dos Restaurantes da Boa
Lembrança e assim presenteia
seus clientes com um prato
de cerâmica exclusivo após
a refeição. R. Beijupirá, s/nº,
Quadra 9, Lote A. $$

BEIJUCASTANHA, DO RESTAURANTE BEIJUPIRÁ

CALDINHO DO NENEN

JOÃO RESTAURANTE

Especializado em frutos do mar
e gastronomia regional, também
serve aves e carnes. Os destaques
são os caldinhos de feijão, sururu
e camarão, entre outros. De frente
para o mar, tem uma vista incrível
para as piscinas naturais. Rua das
Piscinas Naturais, s/nº. $
FOTO: DIVULGAÇÃO

De frente para o mar de Maracaípe,
tem piscina e redes penduradas entre
os coqueiros. As especialidades são
os caldinhos de peixe e de feijão, o
bolinho de feijoada e as moquecas.
Av. Beira Mar, s/nº. $$
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NA HORA DA FOME...
FOTO: SHUTTERSTOCK

BARCAXEIRA

Este restaurante à la carte
é focado nos frutos do
mar e nos escondidinhos,
recheados com camarão,
filé e bacalhau, entre outros.
Também serve pratos
variados. O clima é familiar,
com venda de artesanato.
Rua da Esperança, 458. $$

RESTAURANTE
PEIXE NA TELHA

Tem um diversificado
cardápio de pratos
regionais, com destaque
para o famoso peixe
grelhado servido na telha
quente e acompanhado de
molho de legumes. A vista
para o mar é deslumbrante.
Av. Beira-Mar, 40. $$

MUGANGA BISTRÔ

Restaurante especializado em frutos do mar e pratos sertanejos, tem delícias como
o gratin com lulas e camarões, os mexilhões refogados no vinho branco e a lagosta
grelhada com cebola roxa e risoto nordestino, preparado com coco, castanha e passa
de caju. Faz parte da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Rua das
Piscinas Naturais, 32, Galeria Caminho da Praia. $$$
ARRUMADÍSSIMO DE CARNE DE SOL DO BUGANGA BISTRÔ/DIVULGAÇÃO
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PRAIA DE MARACAÍPE

HOTÉIS

Escolha a praia com a
sua cara para se hospedar
PRAIA DE PORTO DE
GALINHAS A mais próxima à

vila principal, onde se concentram
lojas, restaurantes e bares.

PRAIA DE MARACAÍPE

A 3 km da vila, é ideal para
surfe e tem restaurantes mais
econômicos que as outras praias.

PRAIA DE SERRAMBI

PRAIA DO CUPE A 5 km da

vila, possui lindos trechos com
piscinas naturais e uma parte
com ondas fortes.

MURO ALTO A 11 km da

vila, é o endereço da maioria dos
grandes resorts da região e tem
águas calmas.

PRAIA DE SERRAMBI

A 14 km da vila, com águas
esverdeadas e calmas, é um
ótimo ponto de mergulho.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

PRAIA DE MURO ALTO
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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 no hotel todo
Estacionamento gratuito

CATEGORIA SIMPLES

CONFORTÁVEL

POUSADA ENCANTOS DE PORTO
A localização é ponto-chave deste
hotel: são só duas quadras até a
Praia de Porto de Galinhas. E você
ainda fica perto dos restaurantes e
do comércio da Vila. A hospedagem
é gratuita para uma criança de até
6 anos no mesmo apartamento dos
pais. R. Projetada, 17, Loteamento
Merepe II, s/nº, Porto de Galinhas.

TABAOBI SMART HOTEL Você curte
a varanda do seu quarto e também
aproveita as duas piscinas deste
hotel localizado na Praia do Cupe.
A hospedagem é gratuita para uma
criança de até 10 anos no quarto dos
pais. Fazenda 3, Lote 2 Praia do Cupe.

POUSADA TABAPITANGA A Praia do
Cupe está logo em frente, preenchendo
a vista do restaurante panorâmico da
pousada. Algumas das acomodações são
chalés, espalhados em um gostoso jardim.
Sítio Costa do Sol, s/nº, Praia do Cupe.

POUSADA VIVENDA DOS CORAIS
Para quem viaja com crianças, a
estrutura desta pousada é um atrativo
à parte, já que, além da piscina, tem
também playground e salão de jogos.
A hospedagem é gratuita para uma
criança de até 7 anos no mesmo quarto
dos pais. Loteamento Merepe III, Lote 3,
s/nº, Quadra 3, Porto de Galinhas.

MUITO CONFORTÁVEL

PORTO DE GALINHAS RESORT & SPA
É uma delícia a piscina praticamente
à beira-mar deste hotel situado na
Praia do Cupe. Algumas acomodações
contam com banheira privativa na frente
do apartamento. E você ainda curte os
serviços do spa e as noites temáticas no
restaurante. A hospedagem é gratuita
para duas crianças de até 12 anos no
apartamento dos pais. Cliente do cartão
CVC Itaú ganha 10% de desconto em
qualquer serviço do spa. Rodovia PE-09,
km 6, Praia do Cupe.

POUSADA LUSITANA A área das
piscinas tem parte especial para as
crianças, que também se divertem junto
com os adultos no salão de jogos. E basta
andar uma quadra até a Praia de Porto de
Galinhas. A hospedagem é gratuita para
uma criança de até 6 anos no mesmo
apartamento dos pais. Loteamento Merepe
II, Quadra II, Lote 1A, Porto de Galinhas.

PORTO DE GALINHAS RESORT & SPA

POUSADA PORTO TROPICAL Nesta
pousada a três quadras da Praia de
Porto de Galinhas, as famílias encontram
suítes bastante amplas, que acomodam
até quatro pessoas. Loteamento Merepe
III, Lote 1, Quadra 6A, Porto de Galinhas.

FOTO: DIVULGAÇÃO PORTO DE GALINHAS RESORT
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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.

SAMOA BEACH RESORT Fica bem em
frente a uma bela piscina natural, onde
você pode aproveitar o banho de mar e
curtir atividades como o stand up paddle
e caiaque. A equipe de recreação
prepara semanalmente as atividades de
acordo com o público e a faixa etária.
Os apartamentos e os flats acomodam
duas crianças de até 12 anos gratuita
mente. Clientes CVC e do cartão CVC
Itaú ganham uma camisa UV e um bolo
de rolo, por acomodação. R. Ma 1, s/nº,
Lote 1A, Praia de Muro Alto.

HOTEL ARMAÇÃO PORTO
DE GALINHAS É completa
a estrutura deste hotel pé
na areia, na Praia de Porto
de Galinhas. O destaque da área de
lazer é o conjunto de cinco piscinas.
E também há clube infantil, salão
de jogos e quadras poliesportivas.
Para relaxar ainda mais, você faz
uma massagem no gazebo à beiramar. A hospedagem é gratuita para
duas crianças de até 10 anos que
estejam hospedadas no mesmo
apartamento dos pais. Loteamento
Merepe II, s/nº, Porto de Galinhas.

MARULHOS BY MAI A Praia de Muro Alto
está logo em frente, mas você, com certeza,
vai querer fazer uma pausa no relaxamento
pé na areia para aproveitar a estrutura
completa do resort. Para se movimentar,
você vai à quadra poliesportiva, à academia
ou à quadra de tênis. Para relaxar, curte a
sauna e o serviço de massagem. Enquanto
isso, as crianças aproveitam o clube infantil
e o playground. Também tem berçário
para os menorzinhos. A hospedagem
é gratuita para duas crianças de até
11 anos acomodadas no mesmo
apartamento dos pais. Rodovia
Frederico Loyo, Praia de Muro Alto.

HOTEL SOLAR PORTO DE
GALINHAS Na piscina, você
degusta os drinques direto
do bar molhado, e as crianças
se divertem no clube infantil. A copa do
bebê é outra facilidade para as famílias,
bem como a loja de conveniência.
E tudo isso de frente para a Praia de
Porto de Galinhas, a 2,5 km da Vila.
A hospedagem é gratuita para duas
crianças de até 12 anos no mesmo
apartamento dos pais. Rodovia PE09, km 7, s/nº, Porto de Galinhas.
HOTEL VILLAGE PORTO DE GALINHAS

FOTO: DIVULGAÇÃO
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AQUÁRIOS PRAIA HOTEL

MARUPIARA BY GJP

KEMBALI HOTEL Exclusivo para
hóspedes com mais de 18 anos, este
hotel à beira-mar é indicado para casais
em lua de mel, que podem desfrutar das
acomodações temáticas de frente para
o mar, com varanda privativa e rede.
Loteamento Merepe II, Quadra J, Lote 3A,
s/nº, Porto de Galinhas.

HOTEL VILLAGE PORTO
DE GALINHAS Da
massagem, você vai direto
para as piscinas. Da quadra
de tênis, segue para o salão de jogos.
E de noite ainda curte a boate dentro
do próprio hotel. Tudo isso de frente
para a Praia do Cupe, a 4,5 km da vila.
A hospedagem é gratuita para duas
crianças de até 12 anos, desde que
junto aos pais. Granja São Judas
Tadeu, s/nº, Praia do Cupe.

VIVÁ PORTO DE GALINHAS
RESORT Você só fica parado se
quiser neste resort à beira-mar,
na Praia do Cupe. As piscinas
contam com raia semiolímpica e área para
prática de esportes, e ainda tem quadras de
tênis e poliesportiva. As crianças também
gastam energia no clube infantil e com a
equipe de recreação. Mas é claro que você
também pode simplesmente descansar e
relaxar no spa, na sauna ou na piscina
coberta aquecida. A hospedagem é
gratuita para duas crianças de até 12 anos,
desde que junto aos pais. Av. Beira Mar,
Lote B, Gleba 2, s/nº, Praia do Cupe.

FOTO: DIVULGAÇÃO

OCAPORÃ ALL INCLUSIVE
HOTEL É Tudo Incluído neste hotel
pé na areia, na Praia do Cupe. Você
aproveita a estadia ainda mais da
varanda do seu quarto, descansando
na rede. O clube infantil dá conta de
entreter a criançada. A hospedagem
é gratuita para duas crianças de até
12 anos no apartamento dos pais.
Sítio Costa Tropicana, Lote 1B2,
s/nº, Praia do Cupe.
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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.

MARUPIARA BY GJP Você
fica de frente para o mar da
Praia do Cupe e ainda curte a
estrutura com piscinas, salão
de jogos e muito mais. O clube infantil e
a copa do bebê são diferenciais para as
famílias. Uma criança de até 12 anos
junto com os pais não paga hospedagem.
Rodovia PE-09, km 5,5, - Porto de Galinhas.

Praia de Muro Alto, que tem até shows e
programação musical. Você se delicia com
bebidas Premium no sistema All Inclusive,
disponível nos três restaurantes, dois bares
e restaurante infantil, onde as crianças se
divertem com os personagens do resort.
Das 204 acomodações, 36 são bangalôs.
É gratuita a hospedagem de crianças de
até 12 anos. Praia de Muro Alto, s/nº.

SERRAMBI RESORT Aqui não falta
nada para curtir as férias de frente
para a Praia de Serrambi. Com os
equipamentos disponibilizados pelo
hotel, você pratica esportes náuticos ou
então joga tênis, vôlei de praia e futebol.
A hospedagem é gratuita para duas
crianças de até 12 anos, desde que junto
dos pais. Praia de Serrambi, s/nº.

VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO
Natureza e esporte são os pontos altos do
resort, rodeado de vegetação exuberante.
Você se diverte na piscina enorme, nas
belas trilhas ecológicas, quadras de
tênis, quadras poliesportivas, no campo
de futebol society e quadras de areia
para vôlei e futebol de praia. Entre uma
atividade e outra, não faltam opções
deliciosas nos três restaurantes e dois
bares. Todos os apartamentos contam
com banheira. É gratuita a hospedagem de
crianças de até 12 anos. Av. Beira Mar, 750,
Suape, Cabo de Santo Agostinho.

SUMMERVILLE BEACH
RESORT A recreação para
adultos e crianças é o ponto
alto deste resort à beira-mar da

FOTO: DIVULGAÇÃO

ENOTEL BEACH RESORT & SPA ALL INCLUSIVE
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LUXO

NANNAI MURO ALTO Para os casais,
é uma ótima ideia escolher um dos
bangalôs com banheira, sala de estar
e piscina privativa, com vista para a
Praia de Muro Alto. Um delicioso café
da tarde é servido diariamente no jardim
do resort, para repor as energias depois
de aproveitar a quadra de tênis, praticar
esportes aquáticos ou nadar na enorme
piscina. Rodovia PE-09, s/nº, Praia
de Muro Alto.

ENOTEL BEACH RESORT & SPA ALL
INCLUSIVE O parque aquático do resort
garante a diversão da família inteira
nas piscinas de onda, no rio lento ou
na área própria para os pequenos. O
clube infantil é animado por recreadores,
enquanto o spa tem massagens e
terapias para o corpo e a face. Com o
sistema Tudo Incluído, você não precisa
sair do hotel para aproveitar vários
bares e restaurantes, que servem até
pratos orientais e europeus. Pista de
cooper, quadras esportivas e campo
de minigolfe satisfazem quem não
quer ficar parado. Com varandas, os
apartamentos podem comportar duas
crianças de até 12 anos em hospedagem
gratuita, desde que junto aos pais.
Rodovia PE-09, Gleba 6BA, Praia do Cupe.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

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

NANNAI MURO ALTO

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 no hotel todo
Estacionamento gratuito

FOTO: DIVULGAÇÃO
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PORTO DE GALINHAS
COMBINA COM...
CABO DE
SANTO
AGOSTINHO

A 30 km, tem
belas praias,
falésias e
construções
históricas.

PRAIA DOS
CARNEIROS

A 50 km, tem coqueirais
que fazem sombra na
areia clara e cenário de
cartão-postal com uma
igrejinha à beira-mar.

MARAGOGI

A 88 km, a praia de Alagoas tem piscinas naturais
repletas de peixes coloridos.

CARUARU

A 181 km, a cidade é famosa por abrigar
a maior feira de artesanato do Brasil.

RECIFE

A capital de
Pernambuco, conhecida
como Veneza Brasileira
por causa de seus rios e
pontes, tem belas praias,
ótimos restaurantes e
também um conservado
patrimônio histórico, a
apenas 66 km.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

FERNANDO
DE NORONHA

Melhor ponto de
mergulho do Brasil, o
arquipélago tem praias
de águas cristalinas,
golfinhos, santuários
naturais e um charmoso
centrinho. Está a 1h15
de voo de Recife.
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FOTO: PRAIA DE PORTO DE GALINHAS / SHUTTERSTOCK

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
CVC 24h: 3003-2977
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PRAIA DE PORTO DE GALINHAS

FOTO: SHUTTERSTOCK

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.

