Abratour Viagens
Agência de Viagens | Pacotes Turísticos | Viagens Nacionais e Internacionais | Cruzeiros e
Locações
http://www.abratour.com.br

Porto Seguro Bahia
Porto Seguro é tudo de bom!

Antes de escolher a sua praia em Porto Seguro, é preciso saber o que você procura: sossego ou
muito, muito agito. Caso a opção seja ficar na tranquilidade, a dica é seguir em direção a Santa
Cruz Cabrália, onde estão as praias menos badaladas da região. É por lá que ficam Mutá (dez
quilômetros do Centro de Porto Seguro) e Coroa Vermelha (14 quilômetros, já em Santa Cruz
Cabrália), Mutá, com bonitos recortes, águas claras, estreitas faixas de areia e pouco ou nenhuma
música, tem piscinas naturais na maré baixa, perfeitas para banho ou mergulho com peixinhos
coloridos. Já Coroa Vermelha, apresenta uma enseada de águas calmas e clarinhas. Cenário da
primeira missa rezada no Brasil, concentra lojinhas de artesanato pataxó.

Já para quem busca o burburinho típico de Porto, o destino é Taperapuã. A mais procurada praia
de Porto Seguro é o destino perfeito para quem quer curtir a

agitação da cidade à luz do dia ou da noite. Enormes barracas com estrutura de restaurante - Axé
Moi, Vira-Sol e Barramares - disputam a atenção dos turistas com muita música, shows e
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lambaeróbica. A azaração rola solta entre uma apresentação e outra. Tem águas claras e bastante
calmas, um alívio para quem exagerar na cerveja ou nas batidas de frutas diversas. Entre as
atividades esportivas, oferece vôlei, futebol de areia e caiaque. Passeios de banana-boat
acontecem diariamente. A praia fica a sete quilômetros do Centro de Porto Seguro (sentido Santa
Cruz Cabrália) e é servida por linhas de ônibus urbanos. Um pouquinho antes fica a praia de
Mundaí, com infraestrutura de barracas e águas calmas que atraem famílias com crianças.

Algumas opções de pacotes saindo de São Paulo:
Bilhete Aéreo ida
e volta + traslado
aeroporto/ hotel/
aeroporto + as
noites de
hospedagem no
hotel escolhido
com café da
manhã. período
mai a out*.
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