RECIFE
Os melhores passeios,
restaurantes, hotéis, dicas
de roteiros e muito mais

FOTO: VISTA DA RUA AURORA/SHUTTERSTOCK

GUIA COMPLETO

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: PRAIA DE BOA VIAGEM/SHUTTERSTOCK
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PREPARE
SUA
VIAGEM

VOCÊ VAI PRECISAR do RG para
embarcar em um avião ou ônibus
rumo ao destino e para fazer
check-in nos hotéis da cidade. Já
a Carteira Nacional de Habilitação
é essencial para alugar um carro.
NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar a Recife.

VISTA PANORÂMICA DE RECIFE

OLHE O RELÓGIO
Recife segue o
horário de Brasília.

OS TERMÔMETROS MARCAM
temperaturas constantes o ano
inteiro, com máximas em torno de
30 oC e mínimas que não caem
abaixo de 22 oC. O Carnaval de
Recife reúne milhões de foliões nas
ruas, sendo o Galo da Madrugada
o maior bloco carnavalesco do
mundo, de acordo com o Guinness
Book of Records. O calendário
de atividades do Estado de
Pernambuco esquenta ainda
com eventos como a Semana
Santa, famosa principalmente pela
encenação da Paixão de Cristo no
Teatro de Nova Jerusalém, e o São
João de Caruaru, que é uma das
maiores festas juninas do mundo.

FOTO: SHUTTERSTOCK

VOU DE AVIÃO O Aeroporto
Internacional do Recife/Guararapes Gilberto Freyre fica a 10 km do centro da
cidade e a 3 km da Praia de Boa Viagem.
Tempo de voo desde...
• São Paulo: 3h
• Brasília: 2h20
• Rio de Janeiro: 2h50
• Belo Horizonte: 2h15
• Salvador: 1h10
• Fortaleza: 1h10

VOU DE CARRO Você pode alugar um
carro na CVC para explorar Recife e as
atrações mais distantes da capital.

NÃO QUEIME NADA
A voltagem é de 220 volts.

LOCALIZE-SE

Além de muitas atrações praianas
e culturais, Recife tem uma série
de atrativos ao seu redor. Veja as
principais distâncias a partir da
Praia de Boa Viagem.
JOÃO
PESSOA

PRAIAS
DE RECIFE
ARREDORES

ILHA DE
ITAMARACÁ
OLINDA
PRAIA DE
BOA VIAGEM

CARUARU

PRAIA DE PIEDADE

PORTO DE
GALINHAS
PRAIA DOS
CARNEIROS

MARAGOGI

DE RECIFE PARA:
Olinda
17 km
Porto de Galinhas 60 km
Carneiros
90 km
João Pessoa
127 km
Caruaru
169 km
Maragogi
176 km
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RECIFE

TERRA DE TRADIÇÕES

Localizada à beira-mar e cortada pelos rios Capibaribe e Beberibe,
a capital de Pernambuco é uma das maiores metrópoles do
Nordeste. Seu sugestivo apelido de “Veneza brasileira” é uma
referência às ilhas, pontes e canais que formam a cidade.
A terra do frevo, da alegria, da tradição e da cultura é também um
dos centros urbanos mais desenvolvidos do país, com marcante
arquitetura colonial. Há muitas influências da época em que os
holandeses ocuparam essa parte do litoral nordestino, no século 17.
De quebra, é berço de grandes artistas, como João Cabral de Melo
Neto, Manuel Bandeira e Luiz Gonzaga. Por fim, uma variedade
de praias na região faz de Recife o destino de férias perfeito.
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PRAIA A PRAIA

A orla urbana de Recife tem boa estrutura de hotéis
e restaurantes para curtir a praia sem sair da cidade
FOTO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER DE RECIFE

PRAIA DE BOA VIAGEM

A praia mais badalada de Recife concentra os principais hotéis, restaurantes,
bares, lojas, shoppings, playgrounds e postos de atendimento ao turista.
O mar é tranquilo e protegido por uma barreira de corais, que proporciona
banhos agradáveis nos trechos permitidos (fique atento à sinalização). As ciclovias e
os quiosques movimentam o calçadão de 7 km durante o dia e também à noite.

PRAIA DE
PIEDADE

Com uma larga
faixa de areia
dourada e fofa, esta praia
urbana localizada na vizinha
cidade de Jaboatão dos
Guararapes assemelha-se à
Praia de Boa Viagem. Tem
bares e quiosques à beiramar, além de hotéis com
acesso direto à areia. Seu
mar é propício para banho
e para a prática de esportes
náuticos, como kitesurf.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSEIO
PANORÂMICO POR
RECIFE E OLINDA

O tour geral para ver os
destaques de Recife e da
vizinha Olinda começa com a
Praia de Boa Viagem, a Ponte
Maurício de Nassau e a Praça
da República, onde ficam o
Palácio do Governo, o Teatro
de Santa Isabel e o Palácio
da Justiça. Complementam o
roteiro uma parada no Marco
Zero e no Parque de Escultura
Brennand, para fotos, e na
Casa da Cultura para compras.
Depois você segue para
Olinda, considerada Patrimônio
Cultural da Humanidade, com
parada no Alto da Sé, de onde
se tem uma bela vista da
vizinha Recife. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: 4 horas.

ARQUITETURA DA RUA BOM JESUS

PASSEIOS
PARA
TURBINAR
SUA VIAGEM

Os passeios da CVC
incluem praias vizinhas e
locais históricos e podem ser
privativos ou em grupo, à sua
escolha, sempre com conforto,
segurança e assistência da
nossa equipe. Os preços aqui
publicados podem ser alterados
sem aviso prévio. Consulte
uma loja CVC para conferir.
PORTO DE GALINHAS

O passeio de dia inteiro leva a Porto de Galinhas, praia a 60 km de Recife que é famosa
pelas piscinas naturais de águas cristalinas e repletas de pequenos peixes coloridos.
A charmosa região também encanta os visitantes pelos estuários, mangues, areia branca
e coqueirais. Durante o tempo livre, você pode comprar artesanato nas charmosas lojas
do vilarejo e fazer passeios opcionais de jangada pelas piscinas naturais (na maré baixa)
e de bugue pelas praias do Pontal de Maracaípe e de Muro Alto. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS

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.

PRAIA DOS CARNEIROS

É uma das praias mais lindas do Nordeste, com
areia branca, mar calmo e águas esverdeadas.
A Capela de São Benedito, do século 18, compõe
o cenário de cartão-postal, muito procurado para
casamentos. Na chegada à praia, o dia é livre para
aproveitar, seja praticando esportes náuticos, seja
fazendo um passeio de catamarã até a Praia de
Guadalupe, onde muitos visitantes tomam banho
de argila perto das falésias. Carneiros fica no
município de Tamandaré, a 90 km de Recife. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel, guia e catamarã.
Duração: dia inteiro.

CARUARU E
NOVA JERUSALÉM

onde todo ano é encenada a Paixão
de Cristo na Semana Santa. As saídas
acontecem às quintas-feiras, exceto na
Semana Santa. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel, guia, ingresso para o
Teatro de Nova Jerusalém e jantar (sem
bebidas). Duração: dia inteiro.

A feira de Caruaru é reconhecida
pela Unesco como o maior centro
de artes figurativas das Américas,
enquanto Nova Jerusalém é famosa
pela encenação da Paixão de Cristo na
Semana Santa. Saindo de Recife, são
169 km até Caruaru, onde são vendidos
artesanatos, como imagens de barro
retratando santos, cangaceiros e trios
de forró, além de trajes de couro de
vaqueiros, xilogravuras de cordel,
fantoches típicos (mamulengos),
máscaras de bonecos gigantes em
papel machê, carrancas de madeira,
roupas adornadas com renda
renascença e bolsas de fibras naturais.
Após o tempo livre na feira, o tour
segue por 45 km até o Teatro de Nova
Jerusalém, na cidade de Fazenda Nova,

CERÂMICA TRADICIONAL DA VILA DE ALTO DO MOURA, EM CARUARU

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. 13).

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PRAIA DE MARAGOGI

Maragogi é famosa pelas galés, piscinas naturais rasinhas formadas por arrecifes,
com águas transparentes. Dependendo da maré, é possível fazer um passeio
opcional de catamarã até elas, para observar seus peixes coloridos durante um
mergulho de superfície com snorkel. Também dá para explorar de bugue as praias
semidesertas de Maragogi, localizada a 176 km de Recife. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.

PASSEIOS PERSONALIZADOS

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

PASSEIO A JOÃO PESSOA

PRAIA DO JACARÉ
FOTOS: SHUTTERSTOCK

Neste passeio à capital da Paraíba, a
130 km de Recife, você visita o Farol
do Cabo Branco (o ponto mais oriental
das Américas), a Estação Ciência (obra
de Oscar Niemeyer), o Centro Histórico
e o Parque Sólon de Lucena. O roteiro
prossegue com paradas no Mercado de
Artesanato Paraibano para compras e na
Praia de Tambaú para fotos. Logo depois,
segue para Cabedelo, município a 17 km
da capital, para apreciar o belo entardecer
ao som do Bolero de Ravel na Praia do
Jacaré, localizada no Rio Paraíba. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: dia inteiro.
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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 do combo são feitos em dias diferentes.
FOTO: SHUTTERSTOCK

CULTURA
E BELEZAS
NATURAIS

✓ PASSEIO
PANORÂMICO
POR RECIFE
E OLINDA
✓ PORTO DE
GALINHAS
VISTA AÉREA DO ANTIGO RECIFE

SONHO DE VIAGEM

✓ PASSEIO PANORÂMICO
POR RECIFE E OLINDA
✓ PORTO DE GALINHAS

✓ MARAGOGI
✓ JOÃO PESSOA
FOTO: CACIO MURILO/MTUR

PRAIA DE TAMBAU, JOÃO PESSOA
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E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
CVC 24h

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

Balcão de apoio
no Aeroporto
Internacional
do Recife

Vantagens exclusivas
para portadores
do cartão de crédito
CVC Itaú Visa
Platinum

Equipe de guias
totalmente
preparados

DESCONTOS E CORTESIAS ESPECIAIS:

RESTAURANTES
1 chope cortesia
no BeerDock
Boa Viagem

10% nos restaurantes
Parraxaxá Boa Viagem
e Parraxaxá Casa Forte

HOTÉIS

Brinde no
restaurante
Patuá

ATRAÇÕES
• 50% de desconto na
Oficina Brennand

Descontos, brindes e
horários especiais de
check-in e check-out.
Confira os benefícios nas
descrições dos hotéis, nas
págs 29 a 31. Algumas
promoções são exclusivas
para clientes do cartão
de crédito CVC Itaú Visa
Platinum.

• 10% de desconto
nos passeios da
Catamaran Tours Apenas para clientes
do cartão de crédito
CVC Itaú Visa
Platinum
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DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 8 a 10
4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Faça o Passeio panorâmico por
Recife e Olinda. O almoço pode ser no Patuá,
em Olinda, se não for segunda ou terça,
quando está fechado, e o jantar, no Parraxaxá.
2º Dia: Passe o dia conhecendo Porto de
Galinhas. À noite, de volta a Recife, escolha
uma das muitas opções gastronômicas da
Galeria Joana D’Arc.

FOTO: BRUNO LIMA - MTUR

3º Dia: Escolha a Praia de Maragogi e suas
piscinas naturais para passar o dia. De noite,
jante no Tio Pepe e depois estique para um
chope no BeerDock.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: SHUTTERSTOCK

PORTO DE GALINHAS

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Veja Recife de outro ângulo com
um dos passeios de catamarã pelo Rio
Capibaribe e almoce no próprio Restaurante
Catamaran, de onde saem os barcos. Já o
jantar pode ser no Bargaço.
5º Dia: Faça um giro cultural pelo Instituto
Ricardo Brennand e almoce no restaurante
Castelus, ali mesmo. À noite, aproveite os
frutos do mar do Camarada Camarão e
emende com uma cerveja no The Queen.

LAGO NO INSTITUTO RICARDO BRENNAND

6º Dia: Hora de voltar para casa.

8 DIAS (7 NOITES)

7º Dia: Conheça o gênero musical típico de
Pernambuco no Paço do Frevo. Almoce no Alphaiate
e curta a última noite no Loft Concept Boa Viagem.
8º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: WALBER MOURA- MTUR

6º Dia: Mergulhe nas tradições pernambucanas
do museu Cais do Sertão e almoce no restaurante
da cobertura, o Cais Rooftop Lounge Bar. De noite,
curta as deliciosas porções do Seu Tito Praia.

PAÇO DO FREVO
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PASSEIO DE CATAMARÃ
PELO RIO CAPIBARIBE

Os passeios permitem observar a
cidade em ângulos diversos e cobrem
temas específicos, como as pontes
e os bairros de Recife. Também tem
abordagens mais lúdicas, ideais para
as crianças, como os roteiros que
contam histórias mal-assombradas
ou de piratas. As saídas acontecem
em vários horários, a partir do
Restaurante Catamaran.

FOTO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER DE RECIFE

ATRAÇÕES

FOTO: BRUNO LIMA - MTUR

Recife é um prato cheio
para quem quer mergulhar
na história e na cultura do
nosso país, com museus e
monumentos de grande valor.

RUA DO BOM JESUS
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RECIFE ANTIGO

Bares, restaurantes, centros culturais
e museus em coloridos edifícios
históricos movimentam o bairro que
deu origem a Recife, no século 16. Para
ver a região do alto, basta subir ao topo
da Torre Malakoff, de 1855. Alguns
pontos turísticos de destaque são a
Sinagoga Kahal Zur Israel (do século 17,
considerada a primeira das Américas),
o Forte do Brum, a Igreja Madre de
Deus e o Paço da Alfândega, hoje um
espaço de compras, gastronomia e
lazer. Na Praça do Março Zero, à beira
do Rio Capibaribe e no coração do
bairro antigo, fica o quilômetro inicial
das estradas de Pernambuco. Rodeada
de prédios históricos, concentra o agito
nos dias de Carnaval. Nos domingos
e feriados, você chega ao bairro
pela Ciclofaixa de Turismo e Lazer.
Aos domingos, o bairro apresenta
programação para toda a família,
especialmente no último do mês.

ATRAÇÕES
EMBAIXADA DE PERNAMBUCO –
BONECOS GIGANTES DE OLINDA

Na Rua do Bom Jesus, a mais antiga de Recife, nada
mais apropriado que homenagear uma das tradições
mais populares de Pernambuco: os bonecos gigantes do
Carnaval de Olinda. Ali fica exposto um acervo rotativo,
representando várias personalidades feitas de materiais
como gesso, fibra de vidro e isopor. Entre eles estão
Neymar, Pelé, Messi, Lampião, Luiz Gonzaga, Dominguinhos,
Chico Science, Alceu Valença, Sergio Malandro, Roberto
Carlos, Tim Maia, Rita Lee, os Beatles, Elvis Presley, Michael
Jackson, Bob Marley e muito mais. R. do Bom Jesus, 183.

CAIS DO SERTÃO

Exposições temporárias e permanentes retratam a cultura nordestina com recursos
e instalações tecnológicas. A obra do artista pernambucano Luiz Gonzaga conduz a
visita, que cobre temas como Viver, Trabalhar, Cantar etc. Ocupa um antigo galpão do
porto de Recife. Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/nº.
FOTOS: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER DE RECIFE
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ATRAÇÕES
FOTO: BRUNO LIMA - MTUR

PARQUE DE ESCULTURAS BRENNAND

Inaugurado em comemoração aos 500 anos de Descobrimento do Brasil, este parque é
composto por obras do artista plástico Francisco Brennand e foi instalado sobre o molhe do
porto. A peça principal é a torre de cristal, inspirada em uma flor descoberta pelo paisagista
Roberto Burle Marx. A travessia do Marco Zero até o parque funciona diariamente.

PAÇO DO FREVO

PÁTIO DE
SÃO PEDRO

FOTO: WALBER MOURA - MTUR

Outra tradição pernambucana ganha destaque
em um espaço exclusivo: o Paço do Frevo propõe
a perpetuação deste ritmo musical por meio do
incentivo a pesquisas, exposições e ensino de dança
e música. Os turistas podem aprender sobre a história
e os personagens do frevo em mostras permanentes
e temporárias. Atração paga. R. da Guia, s/nº.

16

O charme do
casario oitocentista
e a imponência
da Catedral de
São Pedro dos
Clérigos conferem
traços portugueses
ao conjunto
arquitetônico, que
fica perto da Praça
da República. O
cenário abriga
festas, eventos,
restaurantes
regionais, museus
e memoriais
dedicados a Luiz
Gonzaga e Chico
Science, entre
outros.

ATRAÇÕES
PRAÇA DA REPÚBLICA

Atravessando a Ponte Buarque de Macedo
a partir do Recife Antigo, a praça está
rodeada de edificações históricas, como
o Teatro de Santa Isabel (de 1850) e o
Palácio do Campo das Princesas (1841),
compondo um importante conjunto
arquitetônico. Também possui jardins
desenhados pelo paisagista Burle Marx.

PALÁCIO DA JUSTIÇA

CAPELA DOURADA

MUSEU FRANCISCANO DE ARTE SACRA E CAPELA DOURADA

Vizinho à Praça de República e ao Pátio de São Pedro, o museu tem acervo
de 1.500 itens, entre peças e livros, que representam a literatura católica e a
espiritualidade cristã. Parte do complexo franciscano, a Capela Dourada, em estilo
barroco, tem pinturas, azulejos e talhas recobertas de ouro. Tudo isso compõe o
Convento de Santo Antônio, do século 17. Rua do Imperador, s/nº.

FORTE DE SÃO TIAGO DAS CINCO PONTAS

A fortaleza erguida pelos holandeses em 1630 hoje abriga o Museu da Cidade do Recife,
que apresenta fotografias, mapas e artefatos arqueológicos para contar a história da
capital pernambucana, desde o século 18 até os dias atuais. Bairro de São José.

FOTOS: BRUNO LIMA - MTUR
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FOTO: WALBER MOURA- MTUR

ATRAÇÕES

ARENA DE PERNAMBUCO

A 20 km do Centro, é um dos mais bonitos e modernos estádios do país, erguido
para a Copa do Mundo de 2014. Nos domingos em que não sedia jogos de futebol,
fica aberto ao público para eventos de lazer, cultura e esportes, além de oferecer tours
guiados sob reserva. Av. Deus É Fiel, 1A, Penedo, São Lourenço da Mata.

MUSEU DO HOMEM DO NORDESTE

OFICINA BRENNAND

Em constante processo de
transformação, o conjunto
arquitetônico abriga o ateliê e o
museu do artista pernambucano
Francisco Brennand, exibindo
esculturas, painéis de azulejos
e pinturas. O complexo tem um
jardim projetado pelo paisagista
Burle Marx, com fontes e lagos.
A beleza das esculturas e o
ambiente silencioso e pacífico
tornam a oficina um espaço perfeito
para relaxamento e contemplação.
Cliente CVC tem 50% de desconto
no ingresso, mediante apresentação
do voucher. Propriedade Santos
Cosme e Damião, R. Diogo de
Vasconcelos, s/nº, Várzea.

FOTO: ACERVO OFICINA BRENNAND

Criado em 1979 pelo sociólogo Gilberto Freyre, o Muhne abriga mais de 15 mil peças
ligadas à formação da identidade do homem nordestino, como objetos indígenas e da
cultura afro-brasileira. O Cinema do Museu exibe filmes que não fazem parte do circuito
convencional. Av. Dezessete de Agosto, 2.187, Casa Forte.
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ATRAÇÕES
INSTITUTO RICARDO
BRENNAND

Instalado na réplica de
um castelo medieval, este
museu reúne obras de
arte, objetos e documentos
sobre a ocupação
holandesa no Brasil, além
de pinturas feitas por
viajantes dos séculos 18
a 20. Outros destaques
são os jardins, com valiosas
esculturas e a incrível
coleção de armas brancas.
R. Mário Campelo,
700, Várzea.

PARQUES

Recife é repleta de boas opções
verdes para um tempo divertido
e agradável ao ar livre. O Parque
Estadual Dois Irmãos é um fragmento de
Mata Atlântica, que tem zoológico com 700
espécies e também fauna nativa livre, incluindo
preguiças, saguis, quatis, capivaras e aves. À
beira do mar de Boa Viagem, o Parque Dona
Lindu tem projeto de Oscar Niemeyer e oferece
ciclovia, pistas para cooper e skate, quadra
poliesportiva, playground, teatro e restaurante.
Já o Parque da Jaqueira tem jardim do
paisagista Burle Marx, enquanto o Jardim do
Baobá, próximo ao Rio Capibaribe, conta com
iluminação especial, espaços para piquenique e
um píer para contemplação do rio.

CENTRO HISTÓRICO DE OLINDA

Olinda, cidade colada a Recife, é famosa por seu Carnaval e também pelo
colorido casario colonial, misturado às igrejas barrocas dos séculos 16 e 17.
Banhado pelo mar, o seu Centro Histórico é tombado como Patrimônio
da Humanidade pela Unesco. Ali você conhece a Casa dos Bonecos Gigantes
e o Convento de São Francisco, o mais antigo do Brasil, datado de 1585. Visita
também a Basílica e o Mosteiro de São Bento: o grande diferencial da igreja mais
rica de Olinda é o altar de madeira em estilo barroco, totalmente revestido com
28 kg de ouro. A Via Sacra, feita de madeira e gesso, veio da Alemanha. Os cantos
gregorianos das missas de domingo emocionam os fiéis.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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ATRAÇÕES
ESTAÇÃO CENTRAL CAPIBA E MUSEU DO TREM

Considerado o primeiro museu deste tipo no Brasil, reúne mais de 500 peças sobre
a memória ferroviária pernambucana, como cadeiras, bilheterias, carimbadores,
sinalizadores, apitos e relógios, além de fotografias, cartazes, textos e recursos
multimídia. Na área externa, você conhece carroças e locomotivas a vapor do início do
século 20. Na sala intitulada O Túnel, é surpreendido com uma imagem 3D de um trem
vindo em sua direção. R. Floriano Peixoto, s/nº, São José.

CASA
DAS ASAS

MUSEU DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

Neste espaço infantil
de convivência, as
crianças são estimuladas
a inventarem suas próprias
brincadeiras, além de
participarem de atividades
lúdicas e criativas. Tem
quintal, ateliê de artes,
brinquedoteca e muito
mais. R. Dom Sebastião
Leme, 81, Graças.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Em um palacete do século 20, antiga
residência de um filho de barão, o
acervo possui mais de 14 mil itens
de arqueologia, culturas indígena e
afro-brasileira, arte sacra e pinturas.
Há, por exemplo, porcelanas e
exemplares de mobiliários do Brasil
Colônia e Império, além de materiais
relacionados às civilizações préincaicas, vindos da Bolívia. Av. Rui
Barbosa, 960, Graças.
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SABORES

A culinária típica do sertão
pernambucano marca
presença em um bom roteiro
gastronômico em Recife.

3

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

1

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.

4

2

Cartola Herança dos
engenhos de açúcar, este
doce é uma especialidade
local e consiste de 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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5

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

6

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

Sarapatel Vísceras de
porco picadas e cozidas
vão para dentro de um
caldo que leva temperos
e sangue coalhado.

9

7

Dobradinha Popular em
todo o Nordeste, tem origem
portuguesa e leva bucho,
tripa e linguiça para cozinhar
junto com feijão branco.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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Chambaril Cozido de
ossobuco de boi com
legumes, cujo caldo,
junto à farinha de
mandioca, dá origem
ao pirão, que é servido
de acompanhamento.

NA HORA
DA FOME...

Os restaurantes de Recife
servem delícias como
pratos típicos nordestinos
e frutos do mar.
É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

FAIXA DE PREÇOS

TIO PEPE

$ – de R$ 40 a R$ 60

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

COZINHANDO ESCONDIDINHO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Em uma réplica de casa de reboco, serve
comida nordestina, feita pelo chef Rivandro
França. Com tempero caseiro, destacam-se
o mocofava (um caldo de mocotó com fava)
e o pirão de coalho na cumbuca virada.
R. Conselheiro Peretti, 70, Casa Amarela. $

Destaca-se pela cozinha
regional, com pratos à base de
carnes e peixes, que podem ser
feitos na brasa e servem até três
pessoas. Os petiscos têm nomes
divertidos, como Caranguejo
Metido a Coxinha. O restaurante
está em funcionamento há mais
de 50 anos e tem ambiente
supergostoso, com um pátio
bastante arborizado. R. Almirante
Tamandaré, 170, Boa Viagem. $$

TAPIOCA BORDADA DO RESTAURANTE PARRAXAXÁ

PARRAXAXÁ

O tradicional restaurante serve as delícias da cozinha regional em sistema de bufê
por quilo no almoço e no jantar, incluindo opções como carne de sol, escondidinho
de charque, paçoca, baião de dois, bode guisado, feijão verde e macaxeira frita.
O restaurante tem duas unidades em Recife – a de Casa Forte abre também para o
café da manhã de domingo. Cliente CVC tem 10% de desconto nas duas unidades,
mediante apresentação do voucher. Av. Fernando Simões Barbosa, 1.200, Boa
Viagem; R. Igarassu, 40, Casa Forte. $
FOTO: SHUTTERSTOCK
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NA HORA DA FOME

CALDEIRADA DE CAMARÃO

O BARGAÇO

RESTAURANTE PATUÁ

Os peixes e os frutos do mar à
moda baiana são as especialidades
da casa. Dois destaques são a
lagosta ao molho de manteiga e o
camarão ao Catupiry. Av. Engenheiro
Antônio de Góes, 62, Pina. $$$

Serve culinária típica de
Pernambuco, com objetos de artistas
regionais na decoração. O menu
do chef Alcindo Queiroz capricha
nos frutos do mar. Cliente CVC
ganha um mimo especial, mediante
apresentação do voucher. R. Bernardo
Vieira de Melo, 79, Olinda. $$

ARMAZÉNS DO PORTO

No Recife Antigo, a área portuária
revitalizada tem várias opções de
bares e restaurantes. Enquanto
bebe um drinque, toma um
sorvete ou saboreia pratos
regionais, você aprecia a beleza
do Recife, com o Rio Capibaribe
e suas pontes. Av. Alfredo Lisboa,
s/nº, Recife Antigo. $$$

FOTOS: SHUTTERSTOCK

CATAMARAN

Ponto de partida dos passeios de
catamarã pelo rio, o restaurante que
fica em um píer, tem menu dividido
em petiscos, saladas, carnes, risotos,
massas, peixes e camarões. Cais das
Cinco Pontas. $
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Com três unidades em
Recife, o restaurante tem
menu desenvolvido pelo
chef francês François
Schmitt, que mora há
25 anos no Brasil. Ele
une a culinária de seu país
com a regional nordestina.
Há mais de 40 preparos
com camarão, com
destaque para a moqueca.
Shopping Recife, 1º Jardim
e RioMar Recife. $$

FOTO: MILENNA GOMES

CAMARADA
CAMARÃO

AMANTES DO MAR

RESTAURANTE LEITE

Com cozinha variada, este é o
restaurante mais antigo do Brasil, em
funcionamento ininterrupto desde
1882. Fazem sucesso o bolinho de
bacalhau e a sobremesa cartola,
enquanto os preparos de peixe e
frutos do mar são as especialidades,
como o prato Amantes do Mar. Sua
completa adega possui 2 mil garrafas
de vinhos, provenientes do mundo
inteiro. Praça Joaquim Nabuco, 147,
Santo Antônio. $$$

CAIS ROOFTOP LOUNGE BAR

CASTELUS

Serve cozinha
contemporânea, com
toques regionais, e
fica dentro do Instituto
Ricardo Brennand.
R. Mário Campelo,
700, Várzea. $$
FOTO: SHUTTERSTOCK

Restaurante com vista, ambiente descolado
e área externa na cobertura do museu Cais
do Sertão. Av. Alfredo Lisboa. $$

ALPHAIATE

Em ambiente simples, o menu tem boas
opções de cervejas artesanais para
combinar com os petiscos. R. Artur Muniz,
82, Boa Viagem. $

25

VISTA AÉREA DO BAIRRO DE PINA

AGITO

BEERDOCK

Neste bar com três endereços
dedicados a cervejas e chopes
artesanais, vindos do Brasil e do exterior,
o time de funcionários é preparado para
sugerir opções que combinem bem
com o menu de petiscos e sanduíches.
Cliente CVC ganha um chope cortesia
na unidade de Boa Viagem, mediante
apresentação do voucher. R. Maria
Carolina, 273, Boa Viagem.

Recife tem desde pubs
em estilo inglês até bares
com aquela deliciosa
comida típica de boteco.
GALERIA JOANA D’ARC

Com ambiente muito
descontraído e democrático,
o conjunto de lojas, escritórios,
restaurantes e cafés oferece
programação musical
em vários dias da semana.
Av. Herculano Bandeira, 513, Pina.

THE QUEEN

Este pub com inspiração britânica,
da ambientação ao cardápio,
oferece chopes pernambucanos
e europeus, além de drinques
especiais. Tem programação de
música ao vivo. Av. Eng. Domingos
Ferreira, 2.361, Boa Viagem.

SEU TITO PRAIA

Comidas de boteco como
panceta crocante, queijo brie
empanado com geleia e frutos
do mar deliciam a galera nesse
arejado bar, que também serve
cervejas e drinques variados.
R. Artur Muniz, 82, Boa Viagem.
FOTO: SHUTTERSTOCK

LOFT CONCEPT BOA VIAGEM

Espaço de eventos com programação
de festas noturnas, animadas por DJs.
R. Cap. Rebelinho, 159, Boa Viagem.
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COMPRAS

O artesanato de
Pernambuco rende as
melhores lembrancinhas
para levar para casa.
MERCADO
DE SÃO JOSÉ

Inaugurado em 1875 aos
moldes do mercado público
de Grenelle, em Paris, tem 500
boxes que vendem peças de
artesanato, ervas medicinais e
artigos religiosos. Praça Dom
Vital, s/nº, São José.

FEIRA DO BOM JESUS

A feira de artesanato, realizada
aos domingos na colorida Rua
do Bom Jesus, no Recife Antigo,
tem cerca de 150 barracas
que vendem os mais diversos
trabalhos manuais e comidas
típicas pernambucanas. R. do
Bom Jesus, Recife Antigo.

VISTA AÉREA DA FEIRINHA DE BOA VIAGEM

FEIRINHA DE BOA VIAGEM

A mais antiga feira típica do Brasil funciona
de frente para o mar, com artesanato e moda
regional, na Praia de Boa Viagem.

CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO

No Armazém 11 do porto, ao lado do Marco Zero, tem mais de 25 mil peças
de artesãos de todas as regiões de Pernambuco. Av. Alfredo Lisboa, s/nº,
Armazém 11, Recife Antigo.

CASA DA CULTURA

O prédio da antiga Casa de
Detenção hoje funciona como
espaço comercial e cultural,
com lojas de artesanato, galerias de arte
e área para shows folclóricos. Do século
19, o edifício tem estilo neoclássico
e funcionou como cadeia até 1973.
Ali, a loja Beija Flor garante suvenires
típicos, enquanto a Bolo de Rolo oferta
boas amostras desse popular doce
pernambucano para levar para casa.
R. Floriano Peixoto, s/nº, Santo Antônio.
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FOTOS: BRUNO LIMA - MTUR

PRAIA DE BOA VIAGEM

HOTÉIS

Escolha a praia
com a sua cara
para se hospedar

BOA VIAGEM

A principal praia de Recife
tem calçadão, ciclovia,
farmácias, restaurantes,
bares e bancos 24 horas.

PIEDADE Continuação

de Boa Viagem, tem ótima
infraestrutura e fica em
Jaboatão dos Guararapes,
na Grande Recife.

VISTA AÉREA DE RECIFE
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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
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

CATEGORIA SIMPLES

VELA BRANCA PRAIA HOTEL
Fica a quatro quadras da Praia de Boa
Viagem e é ótima opção para quem gosta
de agito, já que está próximo ao animado
calçadão frequentado pelos recifenses e
turistas. Duas crianças no mesmo quarto
dos pais não pagam hospedagem. Clientes
CVC e do cartão CVC Itaú Visa Platinum
podem fazer check-out até 16h. Av. Eng.
Domingos Ferreira, 4.395, Boa Viagem.

HOTEL ONDA MAR
A duas quadras da famosa Praia de
Boa Viagem e a dez minutos a pé
do Shopping Recife, o hotel ganha
pontos pela piscina na cobertura, com
vista para o bairro. O hotel não cobra
hospedagem para até duas crianças
no mesmo apartamento dos pais.
Cliente CVC pode fazer check-out até
14h. R. Ernesto de Paula Santos, 284,
Boa Viagem.

Nós, da CVC, ficamos à sua disposição durante toda a sua hospedagem.
Precisou de qualquer coisa durante a viagem, é só chamar a CVC.

HOTEL ATLANTE PLAZA
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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.

CATEGORIA CONFORTÁVEL

os serviços de um salão de beleza,
uma butique, uma cafeteria e dois
restaurantes, que servem comidas
regionais e sofisticadas. Cliente CVC
ganha um drinque de boas-vindas. R.
Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem.

RECIFE PARK HOTEL
A localização é imbatível: fica a uma
quadra da Praia de Boa Viagem, ao
lado da badalada feirinha de
artesanato. A piscina na cobertura
tem vista panorâmica. Muitos
apartamentos têm vista parcial para
o mar. Cliente CVC ganha um mimo
regional. R. dos Navegantes, 9,
Boa Viagem.

HOTEL ATLANTE PLAZA
Localizado em frente ao mar, na
Praia de Boa Viagem, tem estrutura
de lazer impecável, que inclui piscina
aquecida, academia com vista para o
mar e spa. Você ainda desfruta a ótima
gastronomia dos dois restaurantes do
hotel. Clientes CVC e do cartão CVC Itaú
Visa Platinum ganham 10% de desconto
em qualquer procedimento do spa. Av.
Boa Viagem, 5.426, Boa Viagem.

HOTEL JANGADEIRO RECIFE
Em frente ao mar da Praia de Boa
Viagem, tem terraço com uma bela vista
panorâmica ao lado da piscina. Outra
vantagem é que os quartos possuem
área de estar. E, de quebra, você ainda
desfruta de várias opções na pizzaria do
hotel. Av. Boa Viagem, 3.114, Boa Viagem.

COSTA MAR HOTEL RECIFE
BY ATLANTICA Você curte a
praia quando e como quiser
neste hotel pé na areia, que
fica em Piedade e tem um clube infantil,
para sossego dos pais. E você também
já acorda bem: alguns apartamentos
têm varanda voltada para o mar. Cliente
CVC pode fazer check-out às 15h.
Cliente do cartão CVC Itaucard pode
fazer check-out até 16h. Av. Bernardo
Vieira de Melo, 1.701, Piedade.

MUITO
CONFORTÁVEL

MAR HOTEL CONVENTIONS
A quatro quadras da Praia de
Boa Viagem e de sua feirinha
de artesanato, tem impressionante a
estrutura de lazer, onde você desfruta
de três piscinas e a criançada brinca
no clube infantil. Ainda aproveita
FOTO: DIVULGAÇÃO

MAR HOTEL CONVENTIONS
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poucos hotéis pet-friendly de Recife.
Cliente CVC ganha 10% de desconto
em alimentos e bebibas. Cliente
do cartão CVC Itaú Visa Platinum
tem tratamento VIP. R. Visc. de
Jequitinhonha, 1.228, Boa Viagem.

INTERNACIONAL PALACE
HOTEL Fica em frente ao trecho
de mar onde se formam as
piscinas naturais na Praia de
Boa Viagem. Você aproveita ainda mais
se escolher um dos apartamentos com
varanda voltada para o oceano. Cliente CVC
ganha 5% de desconto no restaurante e no
bar. Av. Boa Viagem, 3.722, Boa Viagem.

LUXO

RADISSON RECIFE
A localização é incrível: à beira-mar, na
Praia de Boa Viagem, perto de vários
bares e restaurantes. Você relaxa na
sauna e se delicia no restaurante, com
culinária contemporânea combinada
a toques regionais, E todos os
apartamentos têm vista para o mar.
Cliente CVC pode fazer check-out até
14h. Cliente do cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganha mimo no apartamento.
Av. Boa Viagem, 1.906, Boa Viagem.

RAMADA HOTEL & SUITES
A quatro quadras da Praia de Boa
Viagem e da feirinha de artesanato é
uma mão na roda para quem quer ter
a opção de fazer refeições sem sair do
quarto. Isso porque os apartamentos
oferecem cozinha equipada com microondas, refrigerador, chaleira elétrica,
cooktop e utensílios. É, literalmente, para
toda a família, pois aceita animaizinhos
de estimação de até 10 kg – um dos

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.

RADISSON RECIFE

Café da manhã incluído
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

FOTO: DIVULGAÇÃO
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RECIFE COMBINA COM...
FERNANDO
DE NORONHA

Acessado em um
voo de uma hora,
o arquipélago
pernambucano é
um dos melhores
lugares do mundo para
mergulhar, com praias
lindas e golfinhos.

FOTO: SHUTTERSTOCK

JOÃO PESSOA

FOTO: CACIO MURILO - MTUR

A 130 km de Recife, a capital da Paraíba tem
sol o ano todo, um belo centro histórico e
algumas das mais belas praias do Brasil.

PORTO DE GALINHAS

A 60 km de Recife, tem
inúmeras piscinas naturais
com peixinhos coloridos e
charmosos hotéis pé na areia.

MARAGOGI

A charmosa cidade,
a 176 km de Recife,
encanta os visitantes
com suas piscinas
naturais, perfeitas para
praticar snorkelings,
e suas praias, que
podem ser exploradas
em divertidos passeios
de buggy.

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

CVC

A maior agência de turismo da América Latina

FOTO: PONTE ENCANTA MOÇA / SHUTTERSTOCK

CVC 24h: 3003-2977
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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.

