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EXPERIêNCIAS3 DIAS

O Caribe brasileiro
As paradisíacas, azuis e pouco conhecidas praias de Alagoas.
Não é preciso ir ao Caribe para encontrar praias de água azul cristalina. Elas estão mais perto do
que você imagina, no estado de Alagoas, cuja costa é por muitos considerada a mais bela do Brasil.
São 230 km de praias para todos os gostos: calmas, ideais para famílias; agitadas, para os
amantes do surfe; com piscinas naturais, perfeitas para mergulhos; urbanas, no meio das cidades;
desertas, para os que buscam privacidade total.
Um litoral tão extenso e diverso merece ser explorado sem pressa. Mas, se você só tem alguns
dias, não tem problema: faça as malas e conheça um pouco da costa do Caribe brasileiro.

Destinos de desta experiência
Maceió
Maragogi
São Miguel dos Milagres

DIA 1

Maceió e a famosa Praia do Francês
Após a chegada em Maceió, deixe as malas no hotel e corra para a primeira praia
do dia, a de Pajuçara, localizada na orla da cidade. Possui águas limpas, grande
faixa de areia e uma boa estrutura de quiosques e bares. O mar é calmo e ótimo
para a prática de esportes como caiaque e SUP. O grande destaque é o passeio
de jangada até as piscinas naturais, a 2 km da costa, 15 minutos de travessia. Lá,
é possível tomar banho e observar peixes, mesmo sem máscara.
À tarde, o destino é a mais famosa praia do estado, a doFrancês. Localizada a 25
km de Maceió, em Marechal Deodoro, é uma das mais disputadas da região.
Também, pudera: tem piscinas naturais de águas límpidas, boas para mergulho, e
tem trecho com ondas fortes, que atraem muitos surfistas. Ou seja, tem diversão
para todos.
Depois do banho, uma dica é almoçar no canal da Massagueira, antiga colônia de
pescadores, agora cheia de restaurantes.

Destaques da Experiência
Atracão
Aeroporto

Praia de Pajuçara
Bares flutuantes e piscinas naturais com peixes coloridos são os principais atrativos dessa bela praia de Maceió.
Endereço:

Praia do Francês
Praia de água azul-turquesa e verde-escuro, além de areia clara e fofa.
Endereço: Marechal Deodoro, Alagoas

DIA 2

Azul da cor do mar
Hoje é dia de São Miguel dos Milagres. Para chegar, vá de carro ou ônibus. São
quase 100 km, pouco mais de uma hora e meia de trajeto.
Começamos o passeio pela Praia do Toque, que conquista o turista pela
temperatura da água, sempre morna, e pelo seu tom azul turquesa. Como nunca
está muito cheia, é perfeita para descansar e para passear, principalmente
quando a maré baixa e revela uma grande faixa de areia. Há passeios de jangada
até as piscinas naturais, ali perto. E também passeios de buggy, até o mirante
próximo, de onde se pode tirar belas fotos.
Do Toque, siga para Patacho, também quase deserta e praticamente sem
construções. Em companhia dos coqueiros da costa, aproveite para relaxar e
observar o mar azul. Quando a maré baixa, são formadas piscinas naturais,
ótimas para mergulho de snorkel. E quando a lua nasce, ela surge no mar,
proporcionando um lindo espetáculo.

Destaques da Experiência
Atracão
Aeroporto

Praia do Patacho
Piscinas naturais, muito sossego e durante a noite, uma privilegiada luz do luar.
Endereço: A 10 km de São Miguel dos Milagres, Alagoas

Praia do Toque
Praia de pescadores com águas azuis e mornas, e um cenário cercado por coqueirais.
Endereço: A 3 km de São Miguel dos Milagres, Alagoas

DIA 3

Descansando na rede
Derradeiro destino da viagem, Maragogi fica a pouco mais de 30 km de São
Miguel dos Milagres. No entanto, o primeiro destino fica no caminho entre as duas
cidades, a Praia de Japaratinga. Além do mar azul e calmo, como em todo o litoral
do estado, outro grande atrativo de Japaratinga é o passeio de jangada pelo Rio
Manguaba, em meio aos manguezais.
De areia branca e fina e com muitos recifes de corais e piscinas naturais, a
Praia de Burgalhau é uma ótima escolha para quem pretende fazer esportes
como SUP e windsurf. Também é possível passear de buggy, aproveitando de
sua grande faixa de areia. Há uma pequena infraestrutura no local, com
restaurantes e quiosques. Alguns deles oferecem redes para seus clientes
descansarem. Imagine você em uma delas, olhando para o céu, decidindo se
mergulha ou se espera mais um pouco, naquele ritmo sem pressa...

Destaques da Experiência
Atracão
Aeroporto

Praia de Burgalhau
Com areias batidas e barreira de corais, a Praia fica próxima do Rio dos Paus, que abriga um bonito manguezal.
Endereço: A 4 km de Maragogi, Alagoas

Praia de Japaratinga
Antiga vila de pescadores, a praia chama atenção pelos arrecifes, coqueiros, mangues e fontes de água mineral.
Endereço: A 10 km de Maragogi, Alagoas

