Praia de São Miguel do Gostoso

Tao Paradise - Pureza

Urca do Tuburão - São José

Um lugar para desfrutar da

Ambiente rústico onde você

A praia de São Miguel do Gostoso é ampla, bonita e
impecavelmente limpa. Ela se estende por toda a extensão
da cidade e possui quatro seções: A praia da Xêpa (a mais
central e onde a Pousada Chantilly está localizada), as
praias do Cardeiro e Ponta do Santo Cristo famosas para o
kite e windsurfe, e a praia do Maceió. Na praia de São Miguel
do Gostoso sopra uma forte brisa, porém ótima para

natureza, descansar e almoçar.

degusta uma boa cachaça

Gastronomia ítalo-brasileiro.

artesanal, ao som de vinil e se

Faça uma reserva.

embriaga de poesia.

Museu Casa de Taipa

Labirinteiras - Reduto

caminhar sobretudo durante as 4 horas de maré baixa. Não
há barracas na praia mas tem alguns restaurantes e bares
localizados por perto. O transito na praia urbana é proibido.
Praia de Tourinhos
Praia do Marco

Praia de Tourinhos

Trata-se de uma casa de taipa

À sombra das árvores, fazem

em tamanho real, típica do

desenhos com furinhos em

sertão nordestino, decorada e

telas esticadas de pano, os tais

ambientada com peças reais.

labirintos.

Igreja São Miguel Arcanjo

Agências

Praia de Galinhos
Praia de Lagoa do Sal
Farol do Calcanhar

A praia de Tourinhos localize-se a 6 km de São Miguel do

passeiosemgostoso.com.br

Gostoso e é considerada uma das mais belas praias da

windcab.com.br

região. Aqui você pode visitar as formações rochosas que

ecotrips4x4.com.br

possuem em torno de 2,500 anos de idade e ver ‘o suspiro da

facebook.com/gostosolocadora/

Devido a praia ser uma enseada, é possível aproveitá-la

sol. Há um restaurante 'A Tartuga' e algumas barracas onde
você também poderá desfrutar de uma boa comida. É

Praia de Zumbi

gostosoadventure.com.br

baleia’ a meia maré, entre o período de maré cheia e baixa.

durante todo o dia. A praia de Tourinhos tem um belo pôr do

Praia de Pérobas

Inaugurada 29 set 1899, a

Praia de Maracajaú

Litoral Transfer: 99198-6079

Igreja Católica de Gostoso tem
uma imagem de seu padroeiro
São Miguel em seu Santuário.

S ÃO M IGUEL D O G OSTOSO

possível chegar na praia de Tourinhos de carro mas o

E XCURSÕES

passeio será inesquecível pela praia. 6km/20mins de carro.

RESERVAS +55 84 9 94243677

Praia do Marco

Lagoa do Sal

Praia de Zumbi

A praia do Marco fica a 25km de São Miguel do Gostoso e é

A praia de Lagoa do Sal tem condições muito boa para à

A Praia de Zumbi é ainda um refúgio para quem procura

considerada, por alguns historiadores, como o local onde os

prática de kitesurfe e surf. Também tem a praia do Croado

tranquilidade e um mar de água calma. Na beira da praia,

portugueses chegaram pela primeira vez ao Brasil -

com o morro de 100m de altura e a praia das Barreiras com

emoldura pelos coqueiros, tem quiosques que oferecem

Expedição de Gaspar de Lemos, em 7 agosto 1501. A praia

falésias que avançam sobre o mar. 14km/20mins de carro.

petiscos, caldos e pratos caseiros. Recomendamos que você

tem uma réplica do monumento original que foi colocado lá

visite-a passeando de buggy pois conhecerá também as

para celebrar essa descoberta do Brasil. A praia do Marco é

praias de Monte Alegre, São José, Lagoa do Sal, Cajueiro,

linda com uma piscina natural e um recife. Aqui você ainda

Pérobas e Rio do Fogo. Assim como o Farol do Calcanhar, a

encontram cabanas de palha tradicional de pescadores. É

cidade de Touros e Carnaubinhas. Passeio de 4-5 horas.

possível chegar na praia do Marco de carro mas o passeio

52km/55min de carro.

será inesquecível pela praia. 25km/40min de carro.

Farol do Calcanhar
Trata-se do maior farol da América Latina com 68m de altura.
Localizado no marco zero de BR-101. Pode-se visitar aos
domingos quando a Marinha do Brasil abre o Farol à
visitação. Verifique antecipadamente. 22km/35mins de carro.

Praia de Maracajaú

Praia de Galinhos

A praia de Maracajaú localiza-se a 60km ao sul de São

A praia de Galinhos, localiza-se a 85km norte de São Miguel

Miguel do Gostoso. Recomendamos que você visite-a

do Gostoso, é uma bela praia deserta. Recomendamos que

passeando de buggy pois conhecerá também as praias de

você visite-a passeando de buggy pois conhecerá também as

Monte Alegre, São José, Lagoa do Sal, Cajueiro, Pérobas,

praias de Tourinhos, Varame, Morros, Marco, Enxú
Queimado, São Bento do Norte e a Caiçara do Norte. Você

Praia de Pérobas

chegará à península onde estão Galos e Galinhos. Em Galos

Rio de do Fogo, Zumbi e Pititinga. Assim como o Farol do
Calcanhar, a cidade de Touros e Carnaubinhas. Na praia de

você pode almoçar e depois visitar Galinhos, onde o único

A praia de Pérobas, localiza-se a 25km de São Miguel do

Maracajaú há um passeio de lancha que leva você para os

meio de transporte é o cavalo e a carroça. Na viagem de

Gostoso, tem um passeio de lancha que leva você para tomar

recifes a 7km da costa onde você pode tomar banho e

regresso você passará pela Lagoa do Capim. Dependendo

banho e mergulhar em águas cristalinas. Os parrachos são

das marés, parte de sua viagem poderá ser por estrada. O

formações de corais vivos que abrigam muitos peixes,

da maré. Ou, se preferir, tem o parque aquático do Ma-noa,

crustáceos e algas. É um paraíso ainda pouco conhecido. O

bom se você está passeando com as crianças. O passeio é

horário de partida depende da maré. 25km/45min de carro.

4-5 horas. 65km/1 hora de carro.

passeio é 6-8 horas. 130km/2½ horas de carro.

mergulhar em águas cristalinas. O horário de partida depende

